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EDITORIAL
AS RELAÇÕES ESCOLA E COMUNIDADE
As relações entre a escola e a comunidade são de suma
importância para as ações pedagógicas. No decorrer da história
a escola deixou de ser um espaço de transmissão de conhecimentos, para atuar na função de um espaço de “relações”.
Nesse sentido, a escola passou a oferecer aos alunos e
professores a construção do conhecimento juntos, ou seja, um
aprendendo com o outro, a partir da escuta, diálogo, consciência
crítica, ocupações construtivas e do envolvimento da família.
Diante disso, a escola, por meio das ações desenvolvidas
pela equipe gestora, equipe pedagógica e comunidade, vem
promovendo ações mobilizadoras dos potenciais educativos da
comunidade, apresentando como ponto de partida a necessidade
local e atraindo a comunidade para agir em conjunto, potencializando dessa forma a capacidade de gerar visibilidade das
necessidades da comunidade. Acreditando nessa proposta, a
Revista Territórios apresenta mais uma edição que permeia as
pesquisas realizadas pelos educadores que estão diariamente
em busca da qualidade para a educação brasileira.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA A
SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
ADNA MARIA DO NASCIMENTO

Graduação em Pedagogia pela faculdade UNIARARAS (2021); Especialista em Psicopedagogia
Institucional pela Faculdade Campos Elíseos (2021); Professora de Ensino Fundamental I – Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E Professora de Educação Básica – na Secretaria
Municipal de São Paulo.

RESUMO
Este trabalho discute a música como ferramenta pedagógica na educação infantil, e os aspectos
favoráveis que a utilização da música pode proporcionar para as crianças, ou seja, como a música
pode auxiliar em diversas atividades pedagógicas, e quais as contribuições que ela traz para o
desenvolvimento dos pequenos e as formas e momentos que são utilizadas pelos educadores que
atuam com a faixa etária, verificando a importância do aprendizado da música na socialização e
aprendizagem, conhecer a dinâmica da utilização desse recurso com os demais eixos de trabalho
nessa fase de escolarização, já que essa prática é rotina na educação infantil.

Palavras-chave: Música; Socialização; Desenvolvimento; Educação.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata da importância da música para a socialização de crianças na
educação infantil, a música faz parte da vida do ser humano desde o ventre materno, pois ainda em
formação a criança já reage aos sons rítmicos internos e externos, muitos pais sabem a importância
da musicalização na infância e por isso apresentam a boa música desde cedo, pois sabem o quanto
é importante para o desenvolvimento de seus filhos.
A questão da pesquisa pretende responder sobre o uso da música na educação infantil e se
realmente traz nela a socialização o desenvolvimento integral da criança.
A hipótese desta pesquisa é que na educação infantil é indispensável o uso da música, pois
ela tem um papel fundamental no desenvolvimento neurológico infantil, fazendo assim estímulos
muito fortes para ativar os circuitos cerebrais, a criança que vive em contato com a música aprende
a se relacionar melhor com as outras crianças e acabam estabelecendo uma comunicação mais
harmoniosa.
Dessa forma, o objetivo geral do trabalho foi pesquisar o uso da musicalização na educação
infantil e se ela desperta aspectos que desenvolvem a sensibilidade artística, estética, emocional e
7
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a socialização nas crianças.
Os objetivos específicos são os seguintes:
•

Apresentar questões referentes à importância da música para a socialização de crianças
na educação infantil;

•

Tratar de saber quais os benefícios que a música traz para as crianças;

•

Relacionar se ocorre a socialização dentro da prática da música na educação infantil.

Assim sendo, este trabalho tem como justificava mostrar que a música encanta e da segurança
emocional e confiança, ela tem o dom de aproximar as crianças deixando-as mais felizes, sensíveis
e equilibradas, e também desenvolve estruturas cognitivas para o desenvolvimento para o mundo.
Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica apoiada nos autores Kramer (2003), Snyders
(1997), Vygotsky (2011) entre outros, também e foram utilizados livros, artigos e recursos da internet.
A Escolha do tema se deu porque a música é vista e trabalhada como um momento de troca
e interação e cria-se um vínculo intenso de afeto e isso ajuda muito em seu desenvolvimento como
sujeito.
A HISTÓRIA DA MÚSICA NO BRASIL
A música no Brasil se formou a partir da mistura de elementos europeus, africanos e indígenas,
trazidos respectivamente pelos colonizadores portugueses, escravos e pelos padres jesuítas.
Os habitantes que já moravam aqui começaram a estabelecer uma enorme variedade de estilos
de sons musicais, que foram cada vez mais se solidificando, e ganhando o seu espaço a cada época.
Mas a primeira aparição da música aqui no Brasil aconteceu realmente com os jesuítas, pois
era no momento dos cultos que eles chamavam a atenção dos fiéis para a igreja, já para a educação
e manifestações artísticas por meio da música foi mais lenta.
Os índios e os jesuítas começaram a estreitar seus laços por meio da música, pois os jesuítas
usavam a música para catequizá-lo, como os índios gostavam da música essa amizade se tornou
mais harmoniosa, sendo assim os jesuítas aproveitavam para ensiná-los a sua fé.
Com o passar do tempo já em meados do século XVII, a música popular começa a ganhar
força no Brasil, e acaba se destacando com a dança africana denominada de lundo ou landu. Já
no período colonial e com o primeiro império chegam ao Brasil à valsa, polcas, tangos entre outras
danças e ritmos e por sequência as manifestações musicais estrangeiras.
Queremos dizer que, na nossa música popular, é fácil distinguir as origens rítmicas, embora
não se conservem exatas e essenciais. Um mundo de influências e interferências, o clima, o
caldeamento do sangue, o cultivo e as condições de vida de lugar a lugar, tudo isso, que a
arte popular reflete, refrangendo no prisma de suas intenções fez com que os cantares fossem variando dia por dia, contornando-se, modificando-se, mas sem perder o caráter básico
e definitivo do ritmo. (ALMEIDA, 1926, p.108).
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O Brasil deve-se boa parte da sua formação musical ao povo africano, pois foram eles que
enriqueceram boa parte rítmica da música produzida no Brasil.
No início do século XX com o final da escravidão em 1888, novas fronteiras são abertas
para a vinda de imigrantes europeus, para o trabalho nas lavouras de café e algodão, estes que
chegam com diversos ritmos de sua terra natal trazendo assim mais diversidade a música brasileira,
porém mesmo com as misturas musicais, a música popular brasileira só se formou mesmo com o
carnaval carioca na década de 1930 do século XX, e assim surgiu o ritmo mais famoso do Brasil o
tão apreciado samba urbano.
Logo depois com os aparelhos de comunicação, indústria e fotografias a música popular
brasileira se consolida e chega à variedade gigantesca musical que hoje encontramos nos quatro
lados do Brasil, a música é uma forte presença no povo brasileiro, e em todas as classes sociais.
(...) o estudo científico da música popular brasileira ainda está por fazer. Não há sobre ela
senão sínteses mais ou menos fáceis, derivadas da necessidade pedagógica de mostrar aos
estudantes a evolução histórica da música brasileira (ANDRADE, 1980, p.163).

Em relação do ensino da música na educação desde o descobrimento até os meados do século
XX, começou acontecer de forma aleatória, e somente com um intuito de ensinar a tocar instrumentos,
como piano e violão ou para dar continuidade às práticas jesuítas, somente para professar a fé e
para dar continuidade à manifestação cultural religiosa.
Somente em 1854 por decreto o ensino da música no Brasil foi regulamentado, mas pela falta
de formação dos educadores a música na educação começou a ser usada para controlar os alunos,
porque também além da não formação dos professores a música na escola era vista com descaso.
A visão de trabalhar a música na educação viabilizou aos aspectos culturais dos alunos e
por meio da educação puderam aumentar seus conhecimentos e os professores puderam utilizar a
música para ensinar as outras disciplinas escolares, essa prática deu-se a partir da metade do século
XX, junto com a evolução da educação infantil como instituição educativa.
A INSERÇÃO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para entender como a música se manifesta na educação infantil é necessário compreender
o seu contexto histórico e analisar seus antecedentes no Brasil. É difícil pensar a educação
musical aplicada nos moldes que esse trabalho a propõe, pois nos primórdios da educação
infantil no Brasil, já que essa tinha cunho estritamente assistencialista. Na esfera pública, o
atendimento as crianças de 0 a 6 anos, começa, em 1899, com a criação neste mesmo ano
do Instituto de Proteção e Assistência a Infância no Brasil (KRAMER 2003, p. 20).

No início da história da educação do Brasil, era vista somente como uma educação assistencialista,
e esse olhar continuou assim por muito tempo, até que os anos foram passando e as mudanças
aconteceram gradualmente, mas a música não ganhava vez, era só utilizada como controle dos
alunos, e desse modo pouca ênfase era dada aos aspectos musicais na perspectiva pedagógica.
Mas com o passar dos anos começaram a surgir leis e normas que regularizaram a forma de
como nossas crianças deveriam ser tratadas em nossa educação, com a nova LDBEN, 1996 (Leis de
Diretrizes e Base da Educação Nacional) começaram a contemplar a inserção da arte na educação
9
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básica com o intuito de promover o desenvolvimento cultural das crianças, e aos poucos a cultura
foi sendo inserida na escola, e em meio essas evoluções houve a construção de uma metodologia
para trabalhar a música na educação infantil.
A RCNEI (Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil) de 1998 foi outro documento
que em seu conteúdo há orientações e metodologias para o uso da música na educação infantil, pois
para esse documento há visões de experimentações para fins musicais, interpretações, improvisação
e composição, abrangendo ainda a percepção tanto do silêncio tanto aos sons.
O RCNEI tem muita ênfase na presença da música na educação infantil, pois compreende
que a música é uma área de conhecimento que desenvolve as crianças de uma forma integral.
O documento apresenta ainda orientações referentes aos conteúdos musicais como: o fazer,
o compreendido e a improvisação entre outras, a música desperta muita curiosidade da criança.
Os avanços alcançados foram importantíssimos para as crianças e para o seu desenvolvimento,
a música deixou de ser vista como um simples “tapa buracos” e passou a ser algo de grande valia
para a educação acompanhada de efeitos positivos.
(...) a música é importante para o desenvolvimento da inteligência e a interação social da
criança e a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão, a música é essencial na
educação, tanto como atividade e como instrumento de uso na interdisciplinaridade na educação infantil, dando inclusive sugestões de atividades para isso. (CHIARELLI, 2005, p. 71).

O ensino da música na educação leva ao cotidiano escolar, várias práticas, particularidades e
possibilidades de inúmeras linguagens, pois esse ensino promove novas possibilidades de aprendizado
para a educação no Brasil.
O SIGNIFICADO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A música é presente em diversas atividades humanas, e também no contexto da educação
infantil, pois as instituições escolares disponibilizam vários momentos e situações para a utilização
da música, por exemplo, na chegada da escola, na hora do lanche, nas recreações, na soneca e
nas festividades em geral, sendo assim o contato com a música dentro e fora da escola não fica tão
distante.
A música possibilita a interação com o mundo adulto de seus cuidadores e se faz presente
também em outras fontes como: televisão, rádio e internet esses meios de comunicação rodeiam as
crianças diariamente, e acaba formando o seu repertório musical, por isso todos têm que ter muito
cuidado no que ouvem e assistem, porque esses são uns dos primeiros contatos da criança com o
seu universo sonoro.
Quando chegam à escola os professores já conseguem identificar qual a cultura vivenciada
em casa, por meio das demonstrações espontâneas das crianças.
O ambiente sonoro, assim como presença da música em diferentes e variadas situações
do cotidiano fazem com que os bebês, e crianças iniciem seu processo de musicalização
de forma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras
cantadas, com rimas parlendas, reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem. (BRASIL,
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1998. p.51).

Os educadores conseguem identificar o que as crianças ouvem em casa, mas na escola o
repertório é diferenciado, pois a música é utilizada para sua formação integral, as músicas usadas
na educação são para desenvolver percepções, audição, imaginação, coordenação motora por meio
das brincadeiras, disciplinas entre outras, elas aprendem brincando e cantando.
(...) acompanha os seres humanos em praticamente todos os momentos de sua trajetória
neste planeta. E, particularmente nos tempos atuais, deve ser vista como umas das mais
importantes formas 18 de comunicação (...). A experiência musical não pode ser ignorada,
mas sim compreendida, analisada e transformadas criticamente. (NOGUEIRA, 2011, p. 79).

Ao trabalhar a música na escola faz o educador observar a criança e saber o que ela esta
precisando aprender, e também durante a música mostrar o que já se aprendeu, a música ajuda muito
na hora do aprendizado e para que isso aconteça, precisa ter muita cautela e postura de aceitação
em relação à cultura que cada criança traz.
Os educadores têm que tomar cuidado nesse momento, pois dentro da sala de aula há muitas
culturas musicais, e os profissionais precisam usar sempre o bom senso para que a criança não
desperte o desinteresse pela educação musical com os novos ritmos apresentados.
O envolvimento das crianças acontece desde o ventre materno ela já reage aos estímulos
musicais e quando nasce para o mundo estes ritmos desenvolve nelas novos conhecimentos como:
vocabulário, socialização e autonomia.
Ensinar música tem relação com a sensibilidade do professor em perceber qual atividade irá
combinar com tal repertório musical ou deixar que as crianças participem e deixe a atividade fluir.
A música tem como propósito favorecer e colaborar no desenvolvimento das crianças, sem
privilegiar apenas algumas crianças, entendendo esta, não como uma atividade mecânica e
pouco produtiva que se satisfaz com o recitar de algumas cantigas e em momentos específicos da rotina escolar, mas envolve uma atividade planejada e contextualizada, como prevê
o RCNEI, além de explorar as múltiplas possibilidades que a música tem em seu ensino.
(LOUREIRO, 2003, p.141):

Para atingir os objetivos do ensino-aprendizado, a música escolhida deve trabalhar de diferentes
formas como: canto, parlendas, brincadeiras, sonorização e até mesmo nas contações de histórias,
na educação infantil podemos sempre buscar novidades que permita que as crianças possam
experimentar diversas vivências, a música é algo que penetra na mente e ensina muito.
Mas é preciso também trabalhar na educação as atividades de sonorização, pois emitimos sons
a todo o momento, e ensinar as crianças a terem essa percepção a esses sons, quando acordam,
quando escovam os dentes, quando mastigam os alimentos e também ensiná-los a ouvirem os sons
dos animais e incentivarem a reproduzirem os sons dos bichos como: cachorro, gato, cavalo e etc.
Para Snyders,
(...) o docente pode ser um mediador, orientando seus alunos nas atividades com a música
e não minando sua criatividade. Para que o ensino de música na educação infantil relacione
o prático com o pedagógico, ela deve ser usada como ferramenta educacional e para isso
é necessário explorar diferentes possibilidades nos vários momentos da aula. Temos de
lembrar que trabalhar a música na educação infantil não se restringe ao aspecto musical,
mas também aos aspectos cognitivo e motor, o que promove o desenvolvimento do sujeito
no todo. (SNYDERS, 1997, p. 30).
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O uso da música tem como objetivo o desenvolvimento global da criança na educação infantil,
sempre respeitando sua individualidade, seu contexto social, econômico, cultural, ético e religioso,
entendendo que a criança é um ser único e com características próprias. O ensino da música não
tem como intuito formar músicos e sim em incentivar a criatividade, já que o ensino fundamental priva
as crianças desse contato musical, a educação infantil e a música é um momento de fertilidade para
o desenvolvimento, segundo o autor.
Bastam 45 minutos de aulas de música semanais, de modo desarticulado dos demais conhecimentos, que estão sendo trabalhados pelos professores, para potencializar a educação
musical nas escolas. Uma possibilidade é da articulação mais consciente, crítica e madura
entre o professor atuante nos anos iniciais de escolarização e os profissionais especialistas
no ensino de música. (BELLOCHIO, 2001, p.46).

Na educação infantil a música se dá pelo uso de ferramentas para a reflexão das crianças,
onde se trabalha com a diversidade e com o contexto da criança explorando suas potencialidades,
a música e as demais artes unidas aos jogos recreativos e brincadeiras, são bases muito fortes na
educação infantil.
Para Brito,
(...) importa, prioritariamente, a criança, o sujeito da experiência, e não a música, como
muitas situações de ensino musical consideram. A educação musical não deve visar à formação de possíveis músicos do amanhã, mas sim à formação integral das crianças de hoje.
(BRITO, 2003, p.46).

Ao ensinar a música deve-se ter muita atenção, pois a musicalização contribui na formação
do indivíduo como um todo, e dando-lhes a oportunidade de imergir em um imenso universo cultural,
enriquecendo sua inteligência por meio de sua sensibilidade musical, o ensino consequentemente
envolve o sujeito ao desenvolvimento a partir da constituição da linguagem da música, e esse uso
dessa linguagem transforma o sujeito e o mundo ao seu redor, trazendo para a sua vida novos
sentidos e significados.
A música deve ser olhada pedagogicamente como uma das mais importantes formas de
comunicação e aprendizado do nosso tempo, pois quando se trabalha com a música se trabalha com
gestos, dança entre outros, além de desenvolver noções de altura, podendo observar seu próprio
corpo em movimento, atentar-se ao meio em que vivem e explorar atividades propostas.
Os métodos modernos da pedagogia musical estão absolutamente corretos ao propor atividades de escuta ativa, não somente para evitar que os alunos, se não tiverem nada de
preciso a fazer, conversem ou se evadam da aula através de devaneios, mas por que faz
parte da natureza da obra musical despertar uma admiração ativa: o objetivo da escuta ativa
não é chegar a uma espécie de êxtase teológico, mas despertar emoções controladas, que
integrem a alegria ao conjunto da pessoa, tanto na sua sensibilidade quanto na sua compreensão. (SNYDERS, 1997, p.27).

O desenvolvimento adquirido com a prática do ensino da música lida com a afetividade e
potencializa o aprendizado tanto emocional quanto o cognitivo, e há um grande desenvolvimento da
memória e nos espaços do raciocínio abstrato, por isso que apresentar as atividades com música
contribui e muito para as crianças.
A PRÁTICA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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A música é uma importante ferramenta pedagógica para auxiliar as crianças em seu
desenvolvimento, essa prática musical está relacionada à cultura e aos saberes que os educadores
trazem de seus conhecimentos empíricos e científicos.
Infelizmente em muitos cursos de formação de professores não contemplam a música em
nenhuma das suas disciplinas, pois a música é muito importante quando usada em sala de aula.
A música além de promover a socialização ela oferece grande apoio em todo o processo de
aprendizado por favorecer a ludicidade, a memória e a criatividade.
O trabalho com os sons pode ser utilizado com a criança inicialmente com o próprio corpo,
podendo incentivá-las a bater em sua própria barriga, braços e pernas, encher as bochechas com
ar e bater com as mãos para que faça barulhos, assim eles vão aprendendo que tudo a sua volta
emitem sons, e assim começarão a ter noção sobre ritmos usados pelos instrumentos musicais que
emitem sons.
Os instrumentos musicais podem ser comprados ou construídos, se forem confeccionados
podem-se usar chaves velhas presas a suportes de madeira de forma que fiquem penduradas,
tampas de garrafas penduradas em barbantes, encher latas e garrafas plásticas com grãos para
fazer chocalhos, usar tampas entre outros.
A autora Jeandot,
Ainda mostra possibilidades de usar cascas de coco vazias que podem se transformar instrumentos de percussão, cabaças, com sementes de flamboaiã, que dão um ótimo maracá,
tubos de papel higiênico vazios, com uma extremidade coberta com papel de seda, quando
a criança sopra produz o timbre de instrumentos de sopro e outras diversas possibilidades.
(JEANDOT, 1997, p. 10).

A mesma autora fala sobre a atenção-concentração que consiste em batidas de palmas e
mãos em outras partes do corpo fazendo assim um ritmo e uma sequência de sons sem errar e cada
vez mais rápidos.
Outra possibilidade da autora é vibrar os lábios com os dedos emitindo sons, estalar a língua,
encher as bochechas de ar e soltar com os lábios pressionados um aos outros, também podem emitir
sons com os pés batendo eles no chão, correr, pular com os pés descalços ou calçados, com estas
atividades a criança pode conhecer seus sons corporais e desenvolver concentração.
É importante os educadores realizarem sempre atividades em conjunto com os alunos, segundo
Chiarelli é muito importante,
Gravar sons e pedir para que as crianças identifiquem cada um, ou produzir sons sem que
elas vejam os objetos utilizados e pedir para que elas os identifiquem, ou descubram de
que material é feito o objeto (metal, plástico, vidro, madeira) ou como o som foi produzido
(agitado, esfregado, rasgado, jogado no chão). Assim como são de grande importância às
atividades onde se busca localizar a fonte sonora e estabelecer a distância em que o som
foi produzido (perto, longe). Para isso o professor pode andar entre os alunos utilizando um
instrumento ou outro objeto sonoro e as crianças vão acompanhando o movimento do som
com as mãos. (CHIARELLI, 2005, p. 35).

As atividades de músicas cantadas são importantes para o desenvolvimento, pois as crianças
podem dançar e se soltarem e assim acabam se descobrindo ao usar seus próprios movimentos
corporais, além de desenvolver a fala cantando e aprendendo a letra de músicas novas, essa atividade
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pode ser em qualquer ambiente da escola, pois a música sempre é bem-vinda à educação.
Toda criança vem para a escola com pouca bagagem musical, e na escola ela irá ampliar seu
repertório de forma alegre, podendo potenciar suas visões de mundo, pelos exercícios criativos e
pedagógicos que irão ser ensinados pelos professores.
Muitos autores colaboram com as ideias, segundo Silvia.
Propõe uma atividade muito interessante e muito simples que tem como finalidade trabalhar
o ritmo com as crianças da seguinte forma: uma ao lado da outra, levantam uma perna podendo começar com a esquerda ou direita e ao levantar tirando a perna do chão ele conta 1,
depois colocam as pernas juntas voltando ao normal e conta 2 isso seguindo um ritmo ditado
pela professora. Uma variação dessa atividade seria levar a perna a frente, ora a esquerda
ora a direita e contando 1 e 2 como na anterior, a última forma levantando e abaixando, contando 1 e 2, dobrando os joelhos e se erguendo, sempre seguindo um ritmo na voz ao contar
os números 1 e 2. (SILVIA, 2001, p. 140).

A autora propõe atividades de exercícios rítmicos e de canções para que as crianças possam
se movimentar, executando atividades musculares para desenvolver o equilíbrio e o ato de cantar
para desenvolvendo a fala.
Na educação infantil há inúmeras possibilidades de se trabalhar com a música, ela (música)
oferece muitos benefícios à saúde das crianças e também oferece as crianças talentos, onde eles podem
também construir os aparelhos sonoros de forma lúdica e prazerosa, pois na prática da construção
destes materiais as crianças desenvolvem a criatividade, socialização e expressão, a música serve
de estímulo para que as crianças da educação infantil aprendam de forma mais satisfatória e rápida.
A LUDICIDADE E PSICOMITRICIDADE ESSENCIAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança ao longo da sua vida experimenta praticamente quase tudo da vida dos seus
cuidadores, o adulto que é responsável pela criança, geralmente participa diretamente de todas as
convivências cotidiana dos pequenos, e com isso compartilham muitas coisas como, por exemplo,
brincadeiras, falas, gestos e até mesmo tristezas, toda essa convivência dentre outras acabam
desenvolvendo a personalidade das crianças.
É bom ressaltar que as brincadeiras, jogos e as atividades com musicais contribuem muito
para o desenvolvimento e autoestima das crianças, trabalhar com a ludicidade é muito importante,
pois por meio destas atividades que a criança interage e amplia suas possibilidades de aprendizado.
O brincar não é perca de tempo, e sim uma aprendizagem ético-cognitiva da criança, o brincar
possibilita o desenvolvimento integral do sujeito, pois promove um envoltório psicossocial, de forma
envolvente e prazerosa em que a criança pode criar e recriar tanto as brincadeiras, jogos e danças,
por isso muitas coisas envolvem o ato do brincar.
A escola dos pequeninos tem de ser um ambiente livre, onde o princípio pedagógico deve
ser o respeito à liberdade e à criatividade das crianças. Nela, os pequeninos devem poder se
locomover, ter atividades criativas que permitam sua autossuficiência, e a desobediência e a
agressividade não devem ser coibidas e, sim, orientadas por serem condições necessárias
ao sucesso das pessoas. (LISBOA, 1998, p.15).

A educação infantil promove nos pequenos de 0 a 5 a experiência de desenvolver a
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psicomotricidade que é constituída por uma ciência que delimita como objeto de estudo o corpo em
movimento, seja no seu corpo interno ou externo.
A psicomotricidade visa privilegiar a qualidade da relação afetiva, a mediatizarão, a disponibilidade tônica, a segurança gravitacional e o controle postural, à noção do corpo, sua
lateralizarão e direcionalidade e a planificação prática, enquanto componentes essenciais e
globais da aprendizagem e do seu ato mental concomitante. Nela o corpo e a motricidade
são abordados como unidade e totalidade do ser. O seu enfoque é, portanto, psicossomático, psico-cognitivo, psiquiátrico, somato-analítico, psiconeurológico e psicoterapêutico
(FRANÇA, 2016, p. 47).

O desenvolvimento cognitivo entre as estruturas de aprendizagem e desenvolvimento
psicomotor infantil tem como objetivo entender a relação entre o corpo e a mente, pois a finalidade
da psicomotricidade não é ter habilidades gestuais, e sim em saber identificar a melhor aptidão para
a aprendizagem dentro do limite do desenvolvimento da criança, pois um bom desenvolvimento
psicomotor consequentemente ajudará nos movimentos gestuais, porque um é dependente do outro.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a educação infantil diz que, a modalidade
educacional das crianças deve ser estimulada por meio das atividades lúdicas e jogos, para se
exercitar as capacidades motoras.
No campo da psicologia sócio histórica o psicólogo Vygotsky apresenta que o papel dos jogos e
as atividades lúdicas, exercem uma função muito importante no desenvolvimento de cada criança, ele
alerta que é de extrema importância investigar as necessidades dos pequenos nestas atividades, pois
são nesses momentos de descontração que se manifestam suas maiores necessidades e emoções.
Segundo Vygotsky,
Compreender os avanços nos diferentes estágios de desenvolvimento e ainda entender uma
reflexão sobre aquilo que a criança, ao realizar uma tarefa, é capaz de aprender por si só e
quando necessita da orientação de uma terceira pessoa. (VYGOTSKY, 2011, p.80)

Jogos, brincadeiras e atividades musicais influenciam muito no desenvolvimento das crianças,
mas é sempre necessária desde o início uma mediação do professor, pois o adulto irá intermediar
regras e limites para cada uma das atividades, para que o conhecimento ocorra de forma satisfatória,
é necessário alcançar de forma certa o crescimento cognitivo da criança, Vygotsky nomeou essa
aprendizagem de Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD), onde exista uma distância entre duas
possibilidades de resolver a questão da atividade e de resolver um determinado problema, pois é
desse princípio que a criança se encontrará, e daí por diante irá surgir a importante formação da
personalidade entre o aprender e a intervenção. Essa personalidade construída na criança também
acaba se desenvolvendo a afetividade que será diretamente ligada à motricidade que influencia
diretamente no desenvolvimento psicológico.
Esse estudo do psicólogo Vygotsky (2011) parece muito com os estudos de outro estudioso,
pois a personalidade da criança se destaca por meio da afetividade, para Wallon (2007) aquisições
motoras desempenham progressivamente para o desenvolvimento individual, é pelo corpo e pela
projeção motora que a criança estabelece a primeira comunicação com o meio, apoio fundamental
do desenvolvimento da linguagem.
Para o filósofo Wallon (2007) esse desenvolvimento da criança acontece pela representação
da linguagem, que consequentemente reflete nas emoções que interfere no psíquico, e ai acontece
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à construção do conhecimento relacionado ao mundo exterior, e por seguinte ocorre à socialização
com o meio social, e todo esse conjunto de acontecimentos ocorre o desenvolvimento da motricidade,
afetiva e do cognitivo, estes fatores desenvolvidos irão acompanhá-los da fase infantil até a fase adulta.
A psicomotricidade é outra atribuição muito importante para o desenvolvimento global da
criança, pois ela ajuda o sujeito a conhecer o seu corpo em relação a cada parte dele, começa a se
valorizar e a respeitar o seu corpo e o do outro.
Segundo o autor Assunção,
A psicomotricidade é a educação do movimento com atuação sobre o intelecto, numa relação entre pensamento e ação, englobando funções neurofisiológicas e psíquicas. Além
disso, possui uma dupla finalidade: Assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta
as possibilidades da criança, e a ajuda sua afetividade a se expandir e equilibrar-se através
do intercâmbio com o ambiente humano. (ASSUNÇÃO, 1997, p.10).

A ludicidade e a psicomotricidade têm uma relação muito ampla, pois ambas fazem parte do
crescimento do sujeito, porque envolvem atividades lúdicas como as brincadeiras, jogos e atividades
musicais, com esses recursos educativos a intensidade do aprender se intensifica cada vez mais,
porém o desenvolvimento de cada criança acontece sempre de forma natural e cada uma em seu
ritmo.
As atividades com movimento contemplam a multiplicidade de funções e manifestações do
ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade
das crianças, abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal de
cada criança (BRASIL, 1998, p.15).

O movimento tem um significado muito importante na construção da identidade, principalmente
em relação à comunicação com o meio social, esse movimento não é só da criança é algo natural
do ser humano, é por meio do movimento que a criança se comunica e interage com o mundo e
descobre seus limites.
A criança cria seus movimentos para as suas necessidades de troca de afetividade com o
mundo e com o outro, a psicomotricidade da ao indivíduo a possibilidade de dominar seu corpo e
suas emoções por meio das expressões corporais.
A vida passa por constantes processos de maturação contínua, desde a infância até a fase
adulta, aprendemos a cada dia, e isso é determinante para a formação do indivíduo que continua em
transformação dia após dia, a criança precisa experimentar a realidade, interagindo com o mundo,
inventando, criando, dançando, cantando e brincando, quanto mais percepção ela tiver mais ela se
desenvolverá.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998, p.19). Ao
movimentarem-se as crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos ampliando as
possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais.
Toda essa movimentação que desenvolve a psicomotricidade coloca em reação três funções
motoras essenciais, que constituem a psicomotricidade que é a função piramidal que são os movimentos
voluntários, a função extrapiramidal que é o desenvolvimento da postura e a função cerebral que é
o desenvolvimento do equilíbrio.
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A prática psicomotora deve ser entendida como um processo de ajuda que acompanha a
criança em seu próprio percurso maturativo, que vai desde a expressividade motora e do
movimento até o acesso à capacidade de descentração. Em tal processo, são atendidos os
aspectos primordiais que formam parte da globalidade em que as crianças estão imersas
nessa etapa, tais como afetividade, a motricidade e o conhecimento, aspectos que irão evoluindo da globalidade à diferenciação, da dependência à autonomia e da impulsividade a
reflexão. (SÁNCHEZ, 2003, p.13).

A criança quando entra em contato com algo novo em sua vida, ela desenvolve a maturação
com a realidade vivida daquele momento, pois são destas situações vivenciadas que ela se desenvolve
por meio dos estímulos do momento estimulando a fantasia e a sua imaginação, mas para que
isso ocorra é necessária à presença de um adulto que irá direcionar a atividade ou vivência para o
desenvolvimento integral da criança.
O professor é um ótimo mediador desses aprimoramentos do conhecimento, pois ele é
um profissional cheio de técnicas para essa evolução da criança, ele sabe o momento certo e
as atividades corretas para cada idade infantil, sendo elas brincadeiras, jogos, músicas ou nas
atividades de movimento, pois o lúdico é um instrumento poderoso para se alcançar os objetivos de
desenvolvimento esperando para cada idade, o lúdico faz-se um instrumento de extrema importância
e deve ser incorporado nas rotinas diárias.
A SOCIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A socialização é um processo que ocorre na sociedade, e ela tem seu maior efeito e de forma
correta dentro da escola, pois é dentro desse ambiente que aprendemos características de viver com
o outro em sociedade.
É o processo através do qual o indivíduo internaliza os padrões sociais de agir, pensar, e
sentir. Através da socialização, desde que nasce o indivíduo é treinado para querer agir
segundo as expectativas sociais e só ter desejos e sentimentos permitidos socialmente.
(PILETTI, 1986, p. 68).

A socialização tem sua adaptação pelos hábitos, necessidades e interesses de todos os
envolvidos, passar por esse processo é necessário para que o sujeito possa se desenvolver.
A socialização é a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a percepção
do ser humano de normas e princípios sejam eles morais, religiosos ou de comportamento, que indica
e desenvolve a conduta do sujeito em um grupo, essa concepção coletiva torna o indivíduo sociável,
e capaz de aprender hábitos e costumes para conviver com os demais.
Um é composto de todos os estados mentais que dizem respeito apenas a nós mesmos e
aos acontecimentos da nossa vida pessoal; é o que se poderia chamar de ser individual.
O outro é o sistema de ideias, sentimentos e hábitos que exprimem em nós não a nossa
personalidade, mas sim o grupo ou os grupos diferentes dos quais fazemos parte; tais como
as crenças religiosas, as crenças e práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais
e as opiniões coletivas de todo. Este conjunto forma o ser social. (DURKHEIM, 2011, p. 54).

A primeira interação social que acontece é com os membros da família, pois são com estes que
as crianças fortalecem seus alicerces de afetividade, e começam a desenvolver suas necessidades
básicas, e ao longo de sua vida seus valores e saberes adquiridos passa de geração a geração.
A família é a primeira agência educadora da criança, pois com ela, as crianças aprendem a
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sua língua materna e o seu comportamento é modelado pela família, aprendendo assim a cultura,
pois todos nós nascemos como um “papel” em branco sem informação nenhuma de convivência, e ao
longo desse processo de crescimento que a criança vai registrando nesse “papel” cada experiência
vivida e aprendida.
Mas que pensa que essa socialização termina com a fase adulta esta bem enganada, pois a
socialização é algo que não se acaba, pois dia após dia estamos aprendendo coisas novas para a
nossa existência, mudamos de comportamento inúmeras vezes ao longo de nossa existência.
Depois dessa experiência adquirida na família, à criança começa a frequentar a escola, e nesse
momento ela começa a ter seus primeiros conflitos e impactos, e a partir dessa nova etapa de vida,
ela começa perceber que fora de seu âmbito familiar, acontecem muitas coisas diferentes, e com isso
ela perceberá novos valores, normas e crenças diferentes, diferentemente das habituais, e a partir
desse momento em diante, que ela começa a se socializar com as pessoas que não são da família.
A escola é considerada uma instituição formada por várias pessoas que está à disposição
para a educação e formação de crianças e adolescentes, nesse ambiente é que aprendermos a ler,
escrever, conhecer e respeitar as demais pessoas, desenvolvendo a socialização e aprendendo com
os diversos conflitos que surgirão.
Entendo que o processo educativo na escola deve respeitar a liberdade e as especificidades
de cada ser humano, deve atender as solicitações individuais para cada um se desenvolva
de acordo com sua própria potencialidade, tendo em vista o assumir com responsabilidade
e atitude crítica o seu papel de cidadão. (LOPES, 1995, p.10)

Esse processo de socialização estimula o ser a aprender as condições de viver em sociedade
e a compreensão do mundo social, o sujeito se desenvolve por meio das interações grupal, dentro
da sala de aula os educadores podem assegurar de seus alunos por meio das interações professoraluno, estes benefícios e interações educacionais contribuem para o convívio com o outro valorizando
a harmonia, coletividades e o interesse individual.
A escola é muito importante nesse processo, porque ela ajusta esse desenvolvimento por
meio de atividades e ações culturais de cada região, seu papel junto às crianças é de fazer uma
humanidade diferenciada, com o objetivo de convivência e incorporação na coletividade.
A educação tem seu papel de iniciação desse desenvolvimento, pois ela (escola) prepara a
criança para lidar com o mundo de forma coletiva e ao mesmo tempo individual.
O processo de socialização da criança não pode ser tratado senão dentro da perspectiva da
análise dialética das relações de reciprocidade estabelecidas entre crianças e sociedade de
classes, processo de socialização só pode ser tratado como processo evolutivo da condição
social da criança e considerando sua origem. (MIRANDA, 1984, p. 132).

A criança se desenvolve no meio que vive por esse motivo os educadores precisam modular
o sujeito da melhor forma possível sem ferir suas raízes, e prepará-los para sua vida social.
Por esse motivo a escola precisa realmente se dedicar nesse processo com as crianças, e
procurar sempre conhecer e entender sua realidade, para que o trabalho seja de excelência, e para
que isso ocorra o professor pode ensiná-los de forma lúdica e prazerosas sendo por meio de jogos,
brincadeiras, danças e com atividades musicais, pois estas práticas os auxiliam a se desenvolverem e
se socializarem com o outro, e também auxilia o educador ter uma visão mais ampla, de quem precisa
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dos seus cuidados para uma boa evolução, que no caso são as crianças agentes em transformações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluo que a música contribui muito para a formação e desenvolvimento da criança, pois ela
auxilia e proporciona o ensino-aprendizagem em vários aspectos como na socialização, equilíbrio,
atenção, afetividade, social, linguística e psicomotora estas áreas são relevantes para o desenvolvimento
do sujeito em construção.
Os estímulos que a música proporciona, devem ser explorados desde cedo que são eles: o
ritmo, audição, sensibilidade e noções de tempo e espaço, dentre outros, ela deve ser trabalhada
com brincadeiras e canções, para que as crianças consigam compreender a atividade e a professora
atingir seus objetivos.
O uso da música diariamente em sala de aula colabora com o trabalho e o desenvolvimento da
criança, sendo assim criará na escola uma prática pedagógica que reunirá experiências desenvolvidas
pelos professores, que trará benefícios para todos, tanto para quem ensina tanto para quem aprende.
Ao longo da pesquisa percebi que muitos autores têm a música como uma aliada para a
desenvoltura das crianças, e não para formar músicos, e essa prática deve estar presente no currículo
da educação infantil.
Ao se entender a importância da música na educação e seus benefícios, o educador pode
produzir e criar novas experiências com as crianças, que as levará a entender, compreender e se
desenvolver dentro de sua faixa etária, ou seja, no momento certo, pois a educação infantil é a
etapa que a criança se encontra na fase de conhecimentos, e descobertas essenciais para atingir
o desenvolvimento.
Portanto, a música facilita o aprendizado escolar, auxiliando no ensino aprendizado das mais
diversas disciplinas, não sendo uma atividade inata e sim construída e integrada com as diversas
áreas do conhecimento, despertando nos alunos a imaginação, compreensão, respeito dentre outras,
enfim uma melhor convivência social e melhor desenvoltura para a vida de cada um praticante do
recurso de ensino, pois a musicalização é um processo de construção que desperta nas crianças o
prazer de aprender outras disciplinas, por meio da mesma por ficar mais fácil e lúdica.
Pois ela possibilita que as aulas ficam mais atraentes e estimulantes, e com isso fica mais fácil
à compreensão despertando a criatividade e a imaginação, levando os educandos ao um patamar
onde seria mais difícil alcançar sem o uso da música, essa prática é uma ferramenta pedagógica
que contribui significamente na construção do conhecimento das crianças, ela é um rico instrumento
e desencadeador de aprendizagens, tornando-os mais lúdico e prazeroso para o desenvolvimento
infantil.
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RESUMO
O desenvolvimento cognitivo do ser humano é muito importante e necessita ser desenvolvido na
escola também, dessa maneira o presente artigo visa demonstrar como a Arte é uma ferramenta
fundamental para que se alcance o objetivo. Com a Arte produzimos pensamento, construímos conhecimento e transformamos a realidade que estamos inseridos, sendo assim, iremos conhecer os
eixos norteadores do processo de ensino e aprendizagem em arte para que se compreenda que o
estudante faz uma relação do conhecimento construído com o meio em que está inserido desenvolvendo a sua imaginação, observação, sensibilidade e a sua percepção que irá contribuir de forma
significativa na apreensão do conteúdo.
Palavras-chave: Desenvolvimento; Arte; Observação; Aprendizagem Significativa.
INTRODUÇÃO
Esse artigo tem por finalidade apresentar como a arte pode ser uma ferramenta importante
no desenvolvimento cognitivo dos estudantes, sendo uma ótima ferramenta que pode ser utilizada
de forma transversal no ensino, auxiliando a formação do estudante enquanto sujeito em fase de
transformações e desenvolvimento social.
Segundo (FREIRE, 2005, p.39) o conhecimento de informar vem através da imagem, logo,
não existe percepção pura da criança, sem influência, da imagem. Paulo Freire ensina que cultura
exige um olhar denso, intenso, poético. Há hoje uma demanda por uma educação visual que seja
configurada dentro do currículo escolar como uma área específica e fundamental do conhecimento.
E no faz pensar e questionar que as intervenções sociais e culturais demandam o conhecimento estético, não havendo hoje como se pensar numa educação para cidadania se a garantia de
uma educação estético-visual.
Se as crianças forem preparadas para ler, analisar imagens serão preparadas para ler melhor
as imagens de seu meio ambiente. Desta forma entende-se que para a criança em processo de
aprendizagem o “real” deixe de ser rígido, possa ser olhado de vários ângulos e encontrar forma melhor de compreendê-lo. A razão e a imaginação são colocadas em separado, por desconhecimento
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de que existe complementaridade entre razão e imaginação.
A abordagem escola como agente poderoso educador através da linguagem visual, especifica
e simbólica, que ela emprega, média e proporciona como uma fonte significativa para educação em
artes-visuais.
As habilidades de leitura crescem cumulativamente e o desenvolvimento estético continua
toda vida. (PILLAR,1999, p.24) refere-se que: O que mais favorece o desenvolvimento estético é a
exposição, a frequência à arte, e já é consenso que todo aluno deve ter a oportunidade de interpretar
os símbolos da arte, já que a dimensão estética é parte fundamental do potencial humano.
A ARTE E O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DOS ESTUDANTES
O ensino das artes nas escolas de Educação Fundamental I foi adquirindo certo grau de importância quando algumas ações passaram a interferir com o objetivo de melhorar a qualidade. Podemos ressaltar como ações os Parâmetros Curriculares Nacionais, professores habilitados na área
para ministrar as aulas, e a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa embasando um novo currículo.
Podemos observar tal preocupação neste trecho dos Parâmetros Curriculares Nacionais, pois
toda a ação visa à melhoria da qualidade de ensino das Artes.
Dentre as várias propostas que estão sendo difundidas no Brasil na transição para o século
XXI, destacam-se aquelas que têm se afirmado pela abrangência e por envolver ações que,
sem dúvida, estão interferindo na melhoria do ensino e da aprendizagem de arte. Trata-se
de estudos sobre a educação estética, a estética do cotidiano, complementando a formação
artística dos alunos. Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico – artístico que tem
por premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação da obra de arte e sua contextualização histórica. (PCN, 2000, p. 31).

Esta premissa muda o paradigma dos desenhos mimeografados e de modelos prontos a serem
reproduzidos pelos alunos. É chegada a hora de proporcionar aos alunos experiências significativas
e reforçar que a Arte está além de ser uma disciplina que complementa as demais do currículo por
exemplo na ilustração de um texto ou na confecção de um cartaz.
Com a Arte produzimos pensamento, construímos conhecimento e transformamos a realidade
que estamos inseridos. O professor precisa estar pronto para ousar e estar sempre buscando subsídios para implementar a sua prática.
A criança nos anos iniciais estabelece uma relação tranquila com as Artes seja por meios da
dança, teatro, música ou artes visuais.
A proposta triangular estabelece três eixos: o fazer artístico, leitura de imagem, e a contextualização histórica também contribuindo para uma nova abordagem deste ensino.
Na construção da Arte utilizamos todos os processos mentais envolvidos na cognição e com
isso contribui para que o aluno seja melhor também em outras áreas do conhecimento. O exercício
da capacidade de criação faz parte de qualquer área de conhecimento, mas sabemos que é um
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privilégio das aulas de Artes “lapidar” esta capacidade.
Esta construção faz com que os alunos consigam pensar através de imagens, sons, histórias
sem usar palavras letras ou números. Conhece artistas e sua história com isso o tempo e o espaço
das obras. A arte passa ser interdisciplinar neste momento, pois buscam na História, na Geografia os
conteúdos para embasar o tempo e o espaço que a obra e o artista estão inseridos. Essa relação só é
possível quando a professora tem a percepção para fazer a interdisciplinaridade entre os conteúdos.
Estudos têm mostrado que ações desta natureza para melhoria do ensino muitas vezes tem
se mostrado isoladas. Faltam espaços para a divulgação de experiências de sucesso, apesar de que
atualmente temos alguns canais de televisão e muitas revistas especializadas na área de Educação
que acabam fazendo esta divulgação.
EIXOS NORTEADORES DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM EM ARTE.
PRODUÇÃO ARTÍSTICA
O primeiro eixo a ser explorado refere-se à produção artística e sua importância como produção de ideias, movimentos, imagens, sons, sentimentos e subjetividades.
As formas artísticas apresentam uma síntese subjetiva de significações construídas por
meio de imagens poéticas (visuais, sonoras, corporais, ou de conjuntos de palavras, como
no texto literário ou teatral). Não é um discurso linear sobre objetos, fatos, questões, ideias e
sentimentos. A forma artística é antes uma combinação de imagens que são objetos, fatos,
questões, ideias e sentimentos, ordenados não pelas leis da lógica objetiva, mas por uma
lógica intrínseca ao domínio do imaginário. O artista faz com que dois e dois possam ser
cinco, uma árvore possa ser azul, uma tartaruga possa voar. A arte não representa ou reflete
a realidade, ela é realidade percebida de um outro ponto de vista. (PCN,2000, p.37).

Em Artes Visuais é possível através da criação e recriação de imagens e cenas utilizando uma
variedade de técnicas e materiais para compor a sua produção. O aluno tem a liberdade de colocar
sobre o papel aquilo que interpretou e transpondo qualquer barreira fazendo uso de cores, formas,
texturas, linhas.
APRECIAÇÃO ESTÉTICA
O segundo eixo é a apreciação estética que faz referência à leitura de obras de arte, peças
teatrais, coreografias, músicas e da realidade em que está inserido.
Neste momento acontece a sintonia do artista com o espectador, pois de acordo com a experiência que é trazida por ele a obra adquire vários significados não tendo um único padrão de
apreciação. No processo de conhecimento artístico, do qual faz parte a apreciação estética, o canal
privilegiado de compreensão é a qualidade da experiência de apreciação de cada um. (PCN 2000,
p. 39)
REFLEXÃO
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Neste eixo cabe à escola desenvolver nos alunos habilidades para compreender as questões
que permeiam o fenômeno artístico (produto das culturas, parte da História, como estrutura formal
dos trabalhos e seus princípios). Neste momento o aluno faz uma relação do conhecimento construído
com o meio em que está inserido desenvolvendo a sua imaginação, observação, sensibilidade e a
sua percepção que irá contribuir de forma significativa na apreensão do conteúdo.
Cabe o desafio para os professores de Artes despertar no aluno o interesse pelo conhecimento
e não só pelo prazer experienciado nas vivências com o fazer artístico. O aluno desenha, e tal ação
é prazerosa para ele, mas ele precisa ter acesso ao conhecimento e compreender o desenho como
uma linguagem, uma forma de expressão e como se apropriar dela.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo a respeito da arte na educação deixa claro que ele tem grande importância para o
desenvolvimento cognitivo da criança, mas a sua prática acaba não se concretizando devido a fatores
como: falta de capacitação dos professores para o ensino da arte-educação, a imposição do currículo,
o qual é constantemente mudado no percorrer da história das artes, e a cada mudança ocorre uma
readaptação, a qual não contempla amplamente a arte educação com o seu grau de importância.
Através das artes podemos ler e escrever o mundo. Essa que é a leitura mais importante para
o desenvolvimento cognitivo. Não podemos ler e escrever sem primeiro fazer uma conexão com o
nosso interior e com o mundo ao nosso redor.
A imposição de aplicar desenhos prontos para a criança faz com que ela não estimule o seu
raciocínio, e com isso exercitar o seu pensamento; fator que faz com que ela desenvolva a sua personalidade, o que a torna independente se percebendo capaz de fazer suas próprias construções
sem precisar de modelos já pré-fabricados.
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RESUMO
Este artigo teve como principais objetivos realizar reflexões sobre a competência linguagens da Base
Nacional Comum Curricular para o ensino de Matemática, relevância da comunicação, simbologias,
significados e influências destas nas diversas áreas do currículo da educação básica. O procedimento
metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Como principais resultados, foi verificado que a
comunicação e a linguagem estão presentes em todas as áreas do currículo escolar. Porém, ainda
existem mitos sobre a complexidade envolvida nos temas da Matemática que acabam desestimulando os discentes, muitas vezes, devido à falta de conhecimento sobre o vocabulário apresentado
em livros e na fala dos professores em aulas expositivas. Concluiu-se que os estudantes precisam
ter contato com essas simbologias e vocabulário da matemática, de forma interdisciplinar e contextualizada, e que o docente deve promover a pesquisa e uso de termos científicos e matemáticos,
mostrando-lhes a importância de compreender seus símbolos e significados, auxiliando nas discussões, promovendo a liberdade na sala de aula para que alunos solucionem dúvidas e, junto ao
docente, criem situações enriquecedoras de aprendizagem, por meio de uso do vocabulário próprio
da matemática para resolver situações-problema.
Palavras-chave: Matemática; Comunicação; Linguagens; BNCC.
INTRODUÇÃO
Em todas as áreas do conhecimento, utilizam-se diferentes formas de comunicar o pensamento científico, com uso de imagens, símbolos e vocábulos que, não obstante, são de uso pouco
frequente no cotidiano, principalmente, para os estudantes da educação básica, que estão iniciando
a vida acadêmica.
Nas áreas de Matemática, Ciências e Física, há a necessidade de uso de muitos símbolos
para representar ideias abstratas de teorias, formulações e demonstrações matemáticas de teoremas
e proposições.
Ademais, o uso desses vocabulários durante as aulas expositivas faz com que muitos alunos
não compreendam as atividades propostas.
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Em determinados momentos da aula, professores atentos a essas circunstâncias de falta de
compreensão de vocabulário científico-matemático, buscam na origem das palavras mecanismos
orientadores para promover a elucidação de dúvidas dos estudantes.
Alguns professores utilizam bases históricas e etimológicas para esta finalidade, mostrando a
origem e significado desses vocabulários e símbolos matemáticos, enriquecendo as aulas.
De toda maneira, muitos alunos ainda têm um olhar de uma matemática perversa e castigadora, reflexo de uma sociedade que vê os conceitos e simbologias matemáticas como complicados
demais e, a partir dessas ideias do senso comum, impõe fé sobre o fato de que é normal que as
crianças e adolescentes da educação básica não compreendam a matemática.
Essa mística é o que os docentes de Ciências, Física e Matemática, precisam, de uma vez
por todas, destruir, para que sejam construídos conceitos matemáticos acessíveis, inclusivos e apaixonantes.
É preciso despertar o amor pela ciência, para que os jovens tenham fascínio pelo universo
de possibilidades e aplicações da linguagem e conhecimentos da Matemática na atualidade e sua
importância para os progressos humanos e tecnológicos do século XXI.
Para realizar as reflexões contidas neste artigo, foi utilizado, como procedimento metodológico,
a pesquisa bibliográfica, com foco no uso da linguagem e simbologia matemáticas e suas aplicações
em ciências e suas tecnologias.
Além disso, foram pesquisadas competências gerais e específicas sobre o tema linguagens
e suas tecnologias com foco na área de matemática, conforme a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC, 2018).
Assim, o objetivo geral deste artigo é discorrer sobre a linguagem matemática utilizada na
educação básica, no ensino fundamental e médio.
Como objetivos específicos destacam-se as reflexões sobre a simbologia e linguagem matemáticas na discussão de resultados e demonstrações nas áreas de ciências e suas tecnologias, o
uso dessa linguagem em outras áreas do currículo da educação básica e maneiras de diminuir as
dificuldades dos educandos em adquirir e se apropriar desse vocabulário próprio das ciências e da
matemática.
Portanto, como questão-problema, buscou-se entender qual a relevância da linguagem e
simbologia usadas para a construção do pensamento matemático.
Justifica-se esta pesquisa, pois a disciplina Matemática, na educação básica, utiliza diversas
linguagens e metodologias para alcançar os objetivos de aprendizagem, em que estão presentes os
símbolos e significados matemáticos nas diversas áreas do conhecimento, tais como Linguagens,
Química, Física, Biologia, Informática e suas Tecnologias.
A COMPETÊNCIA LINGUAGEM NO ENSINO DE MATEMÁTICA
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A linguagem faz parte de vários aspectos da vida humana, uma vez que por meio da linguagem ocorrem vários processos de comunicação que permitiram ao homem, ao longo de sua história,
adquirir, difundir e registrar os diferentes tipos conhecimento.
Com o uso da linguagem, acontecem conexões importantes entre os conhecimentos que
permeiam a sociedade, levados de geração em geração, com uso de aparatos simbólicos, letras,
símbolos, imagens, mais ou menos sofisticadas, ilustrando a diversidade de construções permitidas
pelo uso da linguagem e, hoje, tecnologias aliadas à comunicação e informação.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), esclarece que a área de Linguagem e
suas tecnologias, está relacionada a todos os campos do saber, em que os educandos devem ser
preparados para:
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo (BNCC,
2018, p.9).

Dessa forma, em conformidade com a BNCC (2018), os conhecimentos das linguagens estão
intrinsecamente relacionados à todas disciplinas do currículo escolar, uma vez que por meio delas
ocorrem a comunicação e registro do conhecimento.
Neste artigo, o enfoque está na linguagem matemática, repleta de significados e encarada
como tema desafiador nas salas de aulas brasileiras, em que os docentes têm de travar uma guerra
entre a precisão necessária à linguagem usada para as demonstrações dos conceitos matemáticos
da escola formal e o conhecimento trazido pelos estudantes que, na maioria das vezes, desconhecem
símbolos e vocábulos próprios das ciências e matemática.
Essa dificuldade de entender os conceitos matemáticos discutidos em sala de aula, provavelmente, está atrelado à falta de entendimento do vocabulário utilizado pelo professor de matemática.
Então, se a comunicação entre alunos e professores não ocorre dialogicamente, sem efetividade,
sem interação entre os pares, a construção do conhecimento matemático é falha, deixa lacunas de
compreensão e, consequentemente, dificulta a aprendizagem dos estudantes.
Conforme Valentim (2013), a comunicação ocorre se, e somente se, existem os elementos
emissor (que emite a mensagem), o receptor ou destinatário (que recebe a mensagem), a mensagem
propriamente dita com as informações pretendidas, o código (conjunto de sinais e símbolos usados
pelo emissor e receptor e que permitem a comunicação e entendimento da mensagem).
Zuchi (2018), além dos elementos citados acima, complementa como elementos essenciais
para comunicação, o referente (assunto tratado ou situação contextual e linguística) e o canal (meio
em que ocorre a comunicação, os significados e redes de conexões psicológicas criadas entre
emissor e receptor).
Para Valentim (2013), quando não há entendimento entre emissor e receptor, não ocorre comunicação:
Consideramos que se o receptor não compreende a mensagem não houve comunicação.
Como adotaremos a mensagem como o conteúdo a ser transmitido, devemos buscar uma
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forma accessível para que a mensagem faça sentido para o receptor/aluno e só saberemos
como encontrar esta forma se tornamos também um receptor/professor quanto às dificuldades enfrentadas pelo receptor/aluno (VALENTIM, 2013, p.2).

De fato, quando o professor de matemática explica os conteúdos da aula ou faz demonstrações com uso de um linguajar rebuscado, muito distante da realidade dos educandos, a aula torna-se
desmotivadora, pois o código usado na mensagem entre emissor (professor) e receptor (aluno) não
permite entendimento da mensagem e, por conseguinte, impede que a comunicação seja fluida.
Encarar o vocabulário da matemática como parte da construção de uma linguagem própria
para esta ciência ajuda a compreender os mecanismos que são utilizados para que se estabeleça
comunicação eficiente entre alunos e professores dessa disciplina.
Nota-se de uma parte da comunidade de professores de matemática grande empenho para
utilizar de forma apropriada a linguagem precisa e científica na sala de aula, com exemplos práticos
da implementação do vocabulário matemático para construção de atividades relevantes para os estudantes, em soluções de situações-problema, que valorizem as experiências e conhecimentos prévios
dos alunos. Essas atividades são enriquecidas com a mediação docente para sanar dúvidas sobre
simbologias e vocabulário matemático, aumentando o nível de eficiência do processo comunicativo
entre professores e alunos.
É necessário que mais professores utilizem o vocabulário de matemática em aulas contextualizadas, com assuntos interdisciplinares, em soluções de problemas históricos e atuais, utilizando
textos científicos e jornalísticos, em livros e plataformas digitais.
Barreto, Mora & Valadão (2017), afirmam que o uso da linguagem matemática formalista, sem
exposição clara dos seus significados, impedem a compreensão e apreço pelo saber matemático.
Certamente, aulas expositivas com vários símbolos e códigos que só podem ser interpretados pelo professor que dita o conteúdo, impedem que o educando seja estimulado a ter prazer
em aprender matemática, as aulas tornam-se um tipo de discurso monológico, do professor para si
mesmo, enquanto no imaginário dos alunos a simbologia empregada é tida como impossível de ser
compreendida.
Para que isso não ocorra, os pares interessados no diálogo estabelecido em sala de aula,
aluno e professor, devem estabelecer meios para manter a sala de aula um ambiente propício à
comunicação e entendimento, um espaço aberto à mudanças e opiniões. Ou seja, professores e
alunos podem criar metodologias com a finalidade de aumentar a eficiência de comunicação e uso
dos conceitos matemáticos.
Dentro desta expectativa, Valentim (2013), considera que o professor de matemática usa um
vocabulário próprio, dito materno, referindo-se à linguagem matemática utilizada pela comunidade de
professores desse campo científico. Os alunos, portanto, precisam se apropriar desse vocabulário
matemático, assim como o fizeram com a língua portuguesa, devem saber utilizar o vocabulário matemático para entender equações, formular e desenvolver problemas, resolver questões de geometria
de forma criativa, utilizando a simbologia e vocábulos próprios da matemática:
É necessário que professor e aluno estabeleçam como e quais signos devem ser utilizados
na comunicação que ocorre em sala de aula. Esta nova linguagem própria será um misto de
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linguagem matemática e linguagem do cotidiano (língua materna) sem se desvencilhar do
cânone escolar (VALENTIM, 2013, p.3).

Dessa forma, é necessário que o professor, como mediador do conhecimento, estabeleça
parcerias com os alunos, para que ambos tenham êxito na sala de aula, dentro dos processos comunicativos para o ensino-aprendizagem de matemática.
Zuchi (2018), lembra que essa dificuldade não é apenas da comunicação e linguagem matemáticas. Por exemplo, a partitura musical, repleta de simbologia própria da música, é indecifrável
para várias pessoas (ZUCHI, 2018).
FORMAS DE COMUNICAÇÃO E MÉTODOS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM MATEMÁTICA
Em matemática, a comunicação se faz presente em escrituras, mapas, desenhos, pictogramas
e pela oralidade (VATENTIM, 2013).
A linguagem escrita é utilizada em livros didáticos, em artigos sobre formulações e história da
matemática, em demonstrações, por exemplo, como as encontradas no livro de Muniz-Neto (2012),
com várias simbologias e signos matemáticos utilizados em geometria plana e espacial.
Os estudos da geometria são tão amplos que permitem o uso de todo tipo de linguagem matemática para comunicação de resultados, sejam eles feitos por meio de figuras, escritas ou orais.
Muniz-Neto (2012), demonstra a existência dos cinco poliedros de Platão, ou poliedros convexos regulares, utilizando figuras planas e espaciais para facilitar a compreensão da simbologia
matemática no desenvolvimento algébrico das equações utilizadas durante a demonstração.
A demonstração realizada por Muniz-Neto (2012), sobre a existência de apenas cinco poliedros
regulares, possui escrita formal matemática. Estudantes sem base ou conhecimento desses símbolos
e vocábulos usados, provavelmente, não entenderiam a proposta de solução buscada pelo autor.
A linguagem formal e precisa usada por Muniz-Neto (2012), em suas demonstrações, requerem
amplo saber matemático, tanto de geometria como em outros campos dessa disciplina, tornando a
atividade complexa para grande parte dos estudantes a compreensão desses tipos de demonstrações.
Zuchi (2018), defende que por meio da oralidade o professor pode quebrar barreiras e mostrar
que o uso da linguagem matemática e seus símbolos e notações facilitam a compreensão por um
grupo maior de pessoas, devido à precisão que engloba tais elementos:
É importante lembrar que decodificando a simbologia matemática através da linguagem verbal, o aluno terá maior facilidade de um determinado conceito e, tendo esta compreensão,
muitas vezes, ele poderá preferir o uso de notações que representam conceitos, uma vez
que o uso destas permitem comunicar ideias com precisão, clareza e economia (ZUCHI,
2018, p.54).

Por isso, a importância do professor de matemática, com o uso da linguagem oral e explicações, que, por vezes, fogem da linguagem formal e rebuscada própria da comunidade de cientistas
e matemáticos, mas facilitam, para os alunos, a compreensão dos conceitos envolvidos na resolução
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de problemas.
Barreto, Mora & Valadão (2017), defendem o letramento matemático, como processo de assimilação progressivo do vocabulário e construção do pensamento matemático:
O letramento matemático requer a assimilação dos conceitos e a capacidade de fazer uso
deles no dia a dia para solucionar diversos problemas; e o letramento ideológico é entendido
como uma prática de leitura e escrita envolvendo diversas linguagens que possibilitem ao
sujeito a consciência de sua própria realidade e a ampliação de sua capacidade de tomar decisões na busca de transformações sociais (BARRETO, MORA & VALADÃO, 2017, p.337).

Nesse sentido, a assimilação dos conceitos matemáticos promovem a melhoria da capacidade
dos educandos em solucionar problemas, tomar decisões e aprender cada vez mais sobre o mundo
que os cercam.
Barreto, Mora & Valadão (2017), observam que o letramento matemático deve ser contextualizado e interdisciplinar, precisa ser integrador e motivar a participação dos profissionais de outros
campos do saber na elaboração das atividades, pois a matemática está presente em textos, em
explicações de reações químicas, nas probabilidades em estudos de genética, nas finanças, no
consumo de energia e água, nos fenômenos físicos da natureza, justificando que os professores
precisam agregar o conhecimento da linguagem matemática nos temas abordados na sala de aula,
independentemente da disciplina do currículo escolar.
Por exemplo, em textos que abordam educação financeira e receitas culinárias, estão presentes
elementos do conjunto dos números racionais, como as frações, os números decimais e as dízimas
periódicas. Os professores podem explorar a linguagem matemática ao utilizar essas atividades na
investigação de situações-problema (BARRETO, MORA & VALADÃO, 2017).
Explicações sobre o caráter ácido ou básico de soluções aquosas nas aulas de Ciências,
Química e Biologia, também requerem conhecimentos da linguagem matemática, envolvendo interpretações de modelos físico-químicos e resultados numéricos em cálculos de concentração e potencial
hidrogeniônico (pH), que utilizam equações exponenciais e logarítmicas, como mostra o trabalho de
Barbosa (2016), sobre matemática aplicada à química.
Em física óptica, é possível estudar construções como de lentes de óculos, faróis, retrovisores de carros e lanternas, analisar deficiências da visão humana como a miopia, astigmatismo e
hipermetropia, usando vocabulário das ciências e matemática, com aprofundamento dos conceitos
de geometria aplicados à problemas da física e suas tecnologias, abordagens mencionadas na dissertação de mestrado em matemática de Guimarães-Neto (2015).
Silva (2021), faz um trabalho sobre o significado dos vocabulários usados no ensino de geometria, colocando os alunos como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem, como
questionadores e idealizadores das ações educativas na sala de aula.
O conhecimento da sala de aula deve ser compartilhado de forma democrática e livre, o docente de matemática precisa estar aberto à questionamentos, além de reconhecer a dificuldade dos
alunos em função da linguagem matemática usada nas aulas expositivas, pois:
(...) os professores desse contexto necessitam reconhecer que o vocabulário matemático
não é trivial para os estudantes e que suas práticas de ensino carecem de uma abordagem
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específica dos textos matemáticos (...). (SILVA, 2021, p.160).

Para Silva (2021), é importante que sejam dadas mais oportunidades para os alunos se expressarem na sala de aula, com dúvidas, ideias para solução das situações-problema colocadas
pelo professor, em aulas mais dinâmicas que permitam a participação efetiva do aluno, que este
tenha mais liberdade na escola e nas aulas de matemática, que experimente ações pedagógicas
como aprender e como ensinar, junto aos professores e colegas, individualmente e entre equipes de
aprendizagem, em jogos interativos e pesquisas científicas, com olhar escolar e global, do mundo
contemporâneo, digital e tecnológico.
Uma das experiências de sucesso relatada por Silva (2021), consistiu em discutir com os
educandos propostas de aulas para a melhor compreensão dos conceitos de geometria.
Dentro dessas dinâmicas realizadas por Silva (2021), destacou-se o trabalho de pesquisa científica e construção de glossários com termos, símbolos e significados de vocabulários matemáticos,
uso de dicionários e oralização dos termos aprendidos pelos alunos.
Silva (2021), destaca que apesar do sucesso da aprendizagem e aquisição do vocabulário
matemático com o uso dos glossários feitos pelos alunos, a apropriação das ideias matemáticas,
parte destes símbolos e vocábulos, se faz pelo uso estruturado e intencional na solução de situações-problema, em atividades de matemática e ciências que usem esses conceitos.
Conclui-se que as possibilidades do uso da linguagem matemática é vasta, expressa em mapas
e escalas geográficas, na física-térmica em leituras e escritas de temperaturas e coeficientes usados
em termodinâmica, na expressão da potência em sistemas elétricos e mecânicos, na informática, na
criptografia de dados em sistemas informatizados, entre outros inúmeros exemplos que poderiam
ser citados neste artigo.
Dessa forma, os professores devem utilizar metodologias, como por exemplo, as descritas
neste artigo, entre outras, com liberdade criativa, respeito às dificuldades dos educandos, em atividades educacionais inclusivas, em aulas planejadas para que os estudantes utilizem o vocabulário
matemático para responder questões dos diversos campos das ciências, da matemática e demais
disciplinas do currículo escolar.
Assim, deve-se valorizar a diversidade e a interdisciplinaridade, em propostas de aulas contextualizadas, integrando professores das demais disciplinas do currículo escolar, com processos de
investigação de situações-problema históricos e contemporâneos e uso intencional do vocabulário
matemático.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor deve reconhecer as dificuldades dos alunos em se apropriar dos termos usados
em demonstrações e construções do campo da matemática. É preciso estabelecer ações que minimizem as dificuldades dos educandos, com uso de glossários, atividades que valorizem o conhecimento prévio dos alunos e situações-problema que utilizem vocábulos e simbologias próprias da
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matemática em suas resoluções.
Concluindo, os professores precisam utilizar a linguagem matemática de forma contextualizada, integrando os docentes das diversas disciplinas nos planejamentos das aulas, estabelecendo
ações e propostas para atividades acadêmicas com o objetivo de contribuir para o uso consciente
dos termos e símbolos usados na matemática, mostrando que o vocabulário matemático pode ser
aplicado nas mais diversas áreas das ciências e sistemas tecnológicos da atualidade.
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RESUMO
Este artigo aborda sobre o ensino da letra cursiva no cotidiano educacional por meio de discursos
sustentados por pesquisas na área que conferem a valorização deste processo de ensino-aprendizagem. Para isso, inicia com a elucidação de questões que permeiam o uso da letra cursiva no
cotidiano dos estudantes trazendo referências da sociedade tecnológica atual em que se encontram
inseridos. Dando continuidade, o artigo reflete sobre elementos do desenvolvimento cerebral aportado na neurociência, demonstrando as relações entre a letra cursiva e as solicitações biológicas e
funcionais dos seres humanos. Por fim, traz a temática à prática docente, elencando ações que são
necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem da letra cursiva ocorra de maneira mais
eficaz na construção do conhecimento dos estudantes. Conclui, portanto, evidenciando a importância da letra cursiva na formação e desenvolvimento dos estudantes, trazendo elementos relevantes
para a continuidade destas práticas pedagógicas no cotidiano escolar. Traz o objetivo de trata-se
de uma pesquisa de revisão de literatura.
Palavras-chave: Letra Cursiva; Neurociências; Desenvolvimento dos Estudantes.
INTRODUÇÃO
O uso da letra cursiva é alvo de debates na atualidade, porém o viés dado a questão envolve
mais as relações com os meios de comunicações tecnológicos que exigem uma nova linguagem e uma
letra específica de impressa do que os benefícios para o desenvolvimento cerebral dos estudantes.
As disputas a respeito da utilização ou não de práticas pedagógicas que insiram em um processo
de ensino-aprendizagem da letra cursiva precisam ser melhor discutidas com o intuito de fortalecer
o conhecimento dos professores sobre como esta aprendizagem é fundamental para a formação de
indivíduos cidadãos e como esta deve ser trabalhada no período de alfabetização, primando pela
apropriação de saberes que infiram em condições adequadas de oferta de atividades que permitam
esta aprendizagem e seu aprimoramento.
Como capacidade não somente cognitiva, mas também motora, a letra cursiva sempre teve
espaço no cotidiano educacional, mas tem perdido sua especificidade quando se depara com discursos nem sempre embasados sobre a significação social desta escrita e, portanto, se configura
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como uma temática que deve ser mais difundida.
Dessa forma, este artigo busca provocar reflexões nos professores, não somente do ciclo de
alfabetização, ampliando as perspectivas sobre o incentivo ao uso da letra cursiva por meio de argumentos que envolvem assertivas construídas por pesquisas em áreas que perpassam a educação
como a neurociência, promovendo articulações multidisciplinares.
O objetivo deste artigo se encontra na apresentação de subsídios para a valorização do ensino
da letra cursiva no cotidiano educacional, com ênfase no ciclo de alfabetização, momento no qual, os
estudantes estão se apropriando da linguagem escrita e desenvolvendo habilidades e competências
correlacionadas a leitura da palavra.
Para compor este artigo, foi utilizada a metodologia de pesquisa de revisão de literatura com
análise de artigos científicos que possuem a temática como centro de suas discussões e argumentações.
COMPREENDENDO A LETRA CURSIVA NA SOCIEDADE
Primeiramente, se faz necessário compreender o que vem a ser a letra cursiva para melhor
delimitar o impacto formativo e no desenvolvimento humano que possa ter. Sendo assim, Lottermann
e Schwabe (2021) definem letra cursiva como a prática de escrever as palavras de forma contínua,
sem que sejam perceptíveis separações entre letras. Em algumas regiões, visto nos estudos destes
autores, a escrita cursiva também é chamada de emendada pela sua caracterização.
Ainda na perspectiva de definição e significação da letra cursiva, Barbosa e Pires (2014) colocam que esta, se refere a escrita manual, a qual tem com referência a utilização de menor esforço
para seus traçados, assim como lhes dão a qualidade de ser uma escrita mais rápida, o que lhe
confere um possível aspecto de eficiência em relação as outras formas de escrita.
Não é da contemporaneidade que a letra cursiva adentra os lares dos sujeitos. Esta, de acordo com Lottermann e Schwabe (2021), apresenta seus primeiros sinais na Idade Média com função
comunicativa entre nobreza e clero, com elementos que trazem sigilo de informações e se tornava
indecifrável a outras pessoas. Em uma época em que a sociedade se organizava em classes diferenciadas e bem segregadas, o conhecimento da escrita já era restrito a uma pequena parte da
população e a letra cursiva, neste momento, era usada como meio codificado para que aqueles que
sabiam ler não pudessem ter acesso às determinadas informações.
Entendendo que a função da letra cursiva vai se alterando com o passar do tempo e com as
transformações sociais. Não é difícil de compreender que sua importância enquanto no meio comunicativo vai se remodelando e se adequando às necessidades específicas de tempos e espaços. Com
passar de uma época para a outra da escrita cursiva, passa a se constituir, então, como elemento
cultural da humanidade.
Para Guimarães de Silva (2016), a arte de escrever se configura como uma das invenções humanas que tiveram impacto na História e marcaram as relações entre pares. Sua importância parece
ser apontada por estes autores como uma das mais valiosas para a humanidade, pelas modificações
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nos cenários históricos que ocorreram com sua consolidação. Por meio da escrita se tornou possível
transpor elementos culturais por tempos, assim como registrar feitos e descobertas que passam a
ser eternizadas em palavras.
Refletindo sobre a presença da escrita na História e sua relevância passada de geração para
geração, Guimarães e Silva (2016) evidenciam que a escrita se encontra na sociedade há seis mil
anos. Por ser parte do desenvolvimento humano, esta tem relações diretas com as individualidades,
assim como representam a personalidade e identidade de um sujeito, se tornando mais importante
do que a simples prática comunicativa, uma vez que tem relações diretas com as formas de pensar
de cada um.
Como forma de corroborar com este pensamento, o Ministério da Educação em seu documento “A apropriação do sistema de escrita alfabética e a consolidação do processo de alfabetização”
(2012), traz em seus textos a valorização dos estudantes pela letra cursiva quando se percebem
escrevendo-a.
Esta ação com maior precisão se torna uma conquista para eles, que percebem sua capacidade de construir registros escritos com traços de si mesmo no desenhar das letras cursivas. Em
complemento, este documento aponta que a letra cursiva é parte da representatividade identitária
dos estudantes, pois cada um tem o seu traçado, mesmo que a aprendizagem se dê com o acesso
aos mesmos materiais.
Para além da importância da individualidade e identidade dos sujeitos em formação, abordadas anteriormente, a letra cursiva possui um papel cultural significativo. De acordo com Cargnin et
al (2020), a escrita cursiva tem um grande valor para os adultos e sujeitos mais idosos que viveram
em uma época em que a tecnologia não era de tão fácil acesso como na contemporaneidade. A
escrita de cartas, de convites, de listas, era considerada ganho para aqueles que conseguiam ter
acesso a escolaridade.
A comunicação entre familiares com os mais distantes se dava com a escrita manual e a
intimidade conferida a ela, na atualidade tem perdido seu espaço. Segundo Cargnin et al (2020), a
escrita cursiva tem emoções diretamente ligada a seus traçados, diferente da digitação ou da letra
de forma que solicita maior distanciamento do leitor.
A era da tecnologia representa as vivências atuais, porém não se deve haver o esquecimento
da letra cursiva. A substituição desta pode inferir em comunicações mais frias, menos sensíveis e
menos afetuosas entre pares.
Para tentar elencar, mesmo que brevemente, algumas características da geração que adentram
as escolas na atualidade, representantes desta era tecnológica, Guimarães e Silva (2016) afirmam
que os sujeitos que se encontram inseridos neste meio, procuram de outras formas para sua comunicação entre pares e se encontram em uma fase de abandono da escrita manual pelos recursos
que encontram em seus caminhos. Iniciando reflexões sobre esta “substituição da letra cursiva”, os
autores evidenciam que:
Em se tratando dos processos de aquisição e manutenção da escrita manual cursiva, tem-se
nos nativos digitais a busca por formas alternativas de comunicação interpessoal. Inseridos

37

Revista Territórios

Março 2022

em um universo marcado pela hipertextualidade e mídias digitais diversas, essa geração
tende a abandonar práticas antes consideradas fundamentais para a qualificação de um
indivíduo enquanto trabalhador ou pertencente a uma determinada classe social, tal qual era
a do ato de escrever à mão. (GUIMARÃES; SILVA, 2016, p. 2787)

Quando se estruturam novas formas de trazer a escrita como pauta do processo de ensino-aprendizagem, segundo Guimarães e Silva (2016) e se rompem aspectos com a letra cursiva, é
possível evidenciar o desinteresse dos estudantes em escrever manualmente. Essa assertiva provém
de uma experiência que o Brasil já vivenciou na época de ascensão das máquinas de escrever, pois
a tentativa de trazer as letras de máquina (imprensa) para dentro do cenário de escrita manual, os
estudantes se apresentaram desmotivados a reprodução destas letras, afinal, já existia um maquinário para isso.
Dessa forma, se percebe que a letra cursiva é um desafio para os estudantes, o que requer
dos mesmos o acionamento de um grupo de sistemas motores e cognitivos, inferindo em realizações
pessoais e superações de limitações.
RELAÇÕES DA NEUROCIÊNCIAS COM A APRENDIZAGEM DA LETRA CURSIVA
Existem relações entre a aprendizagem da letra cursiva e as solicitações ao cérebro que
inferem em seu desenvolvimento. Segundo Barbosa e Pires (2014), a letra cursiva possibilita que
os estudantes adquiriram competências relacionadas a escrita como a fluência na leitura, a qual
é acionada pelo desafio lançado ao cérebro que transforma seu funcionamento do córtex para se
adequar as situações, facilitando sua aprendizagem.
Estas solicitações são produto de revoluções causadas no cérebro pela dinâmica ocasionada
pelas construções sinápticas, como afirmam Barbosa e Pires (2014), as quais são inegáveis. Todos
os seres humanos possuem estruturações cerebrais capazes de religar áreas visuais com as páreas
específicas da linguagem, readaptando a utilização da letra e decodificando novas situações em que
a letra é modificada.
Neste sentido, Barbosa e Pires (2014) realizam uma interlocução entre esta contextualização
do funcionamento cerebral com a aprendizagem da letra cursiva, na qual evidenciam que o cérebro
possui localizações de especificidade sobre a aprendizagem e conhecimentos sobre a escrita. A
letra cursiva é capaz de inferir em novas formas de compreensões, em novos movimentos sinápticos,
ampliando as formas de entender a escrita em suas mais diversas facetas.
A respeito disso, estes autores enfatizam que:
Nesse ponto, emito a hipótese de que, se o cérebro tem uma área específica para as palavras escritas, a escrita à mão, pode interferir de maneira definitiva na capacidade de leitura
do indivíduo, de forma a estabelecer que é imprescindível o aprendizado do traçado das
letras, para garantir uma boa compreensão leitora. (BARBOSA; PIRES, 2014 p. 4)

De acordo com Barbosa e Pires (2014), a prática da leitura faz parte do desenvolvimento humano e está constituída geneticamente pelo fato dos antepassados vivenciarem a evolução desta
ação por meio do contato com desafios diversos que a envolviam. Não diferente, a letra cursiva fez
parte deste processo evolutivo e, portanto, se encontra em constante aperfeiçoamento das funções
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neurais.
O constante contato com a letra cursiva e o acesso as pessoalidades que cada sujeito tem
com a sua letra, exercita o cérebro, estimulando foco, concentração e identificação de letras e suas
construções, refletem Barbosa e Pires (2014).
O Ministério de Educação em seu documento “A apropriação do sistema de escrita alfabética e a consolidação do processo de alfabetização” (2012) coloca que existem dinâmicas para a
criança construir a hipótese alfabética que precede o ensino da letra cursiva. Este processo se dá
com as dinâmicas cerebrais citadas acima, porém somente com esta base bem estruturada que o
estudante passa a apresentar determinados conhecimentos que dão indícios para o início do ensino
da letra cursiva. O professor neste cenário, compreendendo a necessidade de maturação cerebral
e processo de aquisição alfabética, deve procurar organizar práticas pedagógicas adequadas e no
momento oportuno para isso.
Formas variadas de uma mesma letra, segundo Barbosa e Pires (2014), ativam espaços cerebrais que recorrem a neurônios diferentes, o que leva a perspectiva que nenhum tipo de letra deve ser
excluído e nem substituído, pois cada um é capaz de atuar em partes diferentes do cérebro. Após a
consolidação da letra bastão que a letra cursiva pode ser inserida com a transferência e associação
das letras aos novos traçados, isso faz parte de um processo que mais do mais simples para o mais
complexo, fundamental para o desenvolvimento integral dos estudantes.
Portanto, como colocam Barbosa e Pires (2014), mesmo que se apresentem visões iniciais
sobre os benefícios cerebrais do ensino da letra cursiva no cotidiano escolar com bases na neurociência, a academia ainda possui déficits de pesquisas mais aprofundadas sobre esta relação. Porém,
já se torna inegável que a aprendizagem da letra cursiva perpassa a decodificação simbólica ou ao
discurso demagogo de que é uma linguagem obsoleta, pois tem ligações mais íntimas com o impacto
no desenvolvimento de áreas cognitivas, motoras, afetivas e sociais, as quais devem ser valorizadas
e difundidas.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO DA LETRA CURSIVA
Dentre muitos fatores o ensino e aprendizagem da letra cursiva se faz necessário, porém dentro
da escola existem muitas discussões sobre esta temática. É possível encontrar no cotidiano escolar,
as duas defesas em pró do ensino da letra cursiva e contra esta abordagem, o que vai levando a outras questões que se não bem argumentadas levam a falta de funcionalidade a esta forma de escrita.
Nesta perspectiva, Cargnin et al (2020) afirmam que muito do impacto sobre a reflexão do
ensino da letra cursiva se encontra relacionado aos meios comunicativos atuais que envolvem a
tecnologia. Utilizar desta argumentação é retirar dos seres humanos a sua capacidade de produção
de escrita manual. Ao trazer a tecnologia como principal forma de comunicação, os sujeitos perdem
o interesse pela letra manuscrita e como consequência vai se tornando incapazes de lê-la.
Por mais que a tecnologia faça parte da vida dos sujeitos contemporâneos, a letra cursiva
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ainda é uma das mais utilizadas para escrita manual e como tal deve-se estar presente no cotidiano
educacional, uma vez que se faz necessário que os estudantes tenham contato com ela e sejam
capazes de decodificá-las, garantindo a sua funcionalidade comunicativa.
Outro ponto que é elencado por Cargnin et al (2020) se encontra correlacionado a características e especificidades brasileiras. É notório que o país vive realidades diferentes em consonância
ao grau extensivo de desigualdades econômicas. Nem todos tem acesso a este meio tecnológico
da mesma forma e, portanto, a escrita manual faz parte de seus cotidianos. Ao renunciar à escrita
cursiva como elemento a não ser mais ensinado no ambiente educacional, há a possibilidade, não
pequena, de excluir parte da população dos meios de comunicações, involuindo a tempos e espaços
em que determinados ensinos eram voltados para uma elite, para um grupo dominador.
Este aspecto apenas retrata que existem uma grande importância para a letra manuscrita que
vai estar ligada com a letra cursiva que, como descrito acima, possui relações diretas com o desenvolvimento cognitivo e solicitações cerebrais que inferem em ganhos para a formação dos sujeitos.
Neste sentido, Machado (2020) coloca que trazer a importância tecnológica para a educação,
não infere em negligenciar a letra cursiva. De maneira contrária, estas reflexões giram em torno de
trazer significações e funcionalidades para esta escrita na atualidade.
Porém, a defesa do ensino da letra cursiva se encontra intimamente relacionado ao desenvolvimento e maturidade dos estudantes e os professores precisam conhecer sua turma para que
organize práticas pedagógicas adequadas.
Segundo Machado (2020), o uso da letra cursiva deve ser apresentado para os estudantes
em diversos recursos linguísticos e meios comunicativos para que construam significações sobre a
importância de aprender esta escrita, mas tem o momento certo para que isto aconteça, o que infere
em métodos iniciais de conhecimento e reconhecimento de letras que utilizem da letra bastão.
Trazer a letra cursiva para o cotidiano educacional, não significa apondar as técnicas de
alfabetização que utilizam a letra de forma. A transposição da letra de forma para a letra cursiva é
um processo fundamental para o desenvolvimento neural, assim como possibilita que os estudantes
percebam que existem formas diferentes de conceber uma mesma escrita.
Entender toda a valia do ensino da letra cursiva e seu consequente aprendizado é essencial
para que a discussão sobre a temática não se alicerce em discursos demagogos. Para Cargnin et al
(2020) é de suma importância o aprofundamento sobre a questão para que se constituam argumentos
para sua defesa em que seja possível multiplicar saberes que concernem na essencialidade deste
processo de ensino-aprendizagem para a formação dos estudantes.
Outro benefício relevante para o processo de alfabetização é citado por Barbosa e Pires
(2014), os quais colocam que a letra cursiva favorece que os estudantes passem a perceber que as
palavras são escritas separadas, uma vez que a palavra em letra cursiva tem seu começo e fim. O
fato de manter a ponta do lápis no papel possibilita esta visão de continuidade e de finalização de
cada palavra.
Em complemento, o Ministério da Educação em seu documento “A apropriação do sistema de
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escrita alfabética e a consolidação do processo de alfabetização” (2012) reflete que a letra cursiva
facilita que os estudantes compreendam noções de utilização de letra maiúscula e minúscula e suas
funções dentro das frases. Ainda na perspectiva deste documento, o fato de não haver a necessidade
de ficar levantando o lápis da folha, assim como a maneira como as letras se complementam na letra
cursiva (pensadas para isso) possibilitam maior velocidade para a escrita que é uma representação
do pensamento. Assim, em instantes os pensamentos vão se formando e sendo desenhados pela
escrita cursiva.
A ação motora que se encontra relacionada a letra cursiva juntamente como o processo
cognitivo para sua produção, são destacados por Guimarães e Silva (2016). Para estes autores,
o desenvolvimento motor, noções de forção, pressão e precisão são construídas conforme ocorre
o processo de ensino-aprendizagem da letra cursiva. Este é um dos pontos que difere em grande
escala dos meios tecnológicos em que a prática é mecânica.
Diante do exposto, Guimarães e Silva (2016) fazem uma colocação essencial em que apontam
para o erro e engano na tentativa de abolição do ensino da letra cursiva, com vistas aos prejuízos no
desenvolvimento integral dos sujeitos e na sua formação enquanto cidadãos ativos e transformadores
socialmente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da verificação de argumentos que se pautam na importância do ensino da letra cursiva,
foi possível evidenciar com esta análise que o abandono do processo de ensino-aprendizagem desta
escrita pode gerar consequências no desenvolvimento dos estudantes.
Primeiramente se tornou evidente que a letra cursiva tem um valor social e cultural na vida
dos estudantes e é contextualizada em tempos e espaços como fator de conquista populacional
de acesso à educação e inserção em sociedades letradas. Esta culturalidade relacionada a ela se
configura como uma herança humana passada de geração a geração que fortalece a perspectiva
de capacidade humana.
Outro fator que é descrito no artigo, faz referência a identidade dos sujeitos que ao utilizar da
letra cursiva são capazes de expor sentimentos, emoções e favorecem a proximidade nas relações
entre pares. O abandono da mesma, pode favorecer o distanciamento entre os sujeitos, o que já se
torna visível na atualidade com o excesso de uso de meios tecnológicos para a comunicação.
Além dos elementos impactantes no desenvolvimento social e afetivos, há ganhos no desenvolvimento cognitivo, quando ao ter contato com a letra cursiva e participar do processo de ensino-aprendizagem, há solicitação do sistema nervoso central de novos conhecimentos que vão se formando e ampliando as funções cerebrais, saindo da mecanização para a maturidade do pensamento
humano. Ainda, respaldando neste viés de cognição, a aprendizagem da letra cursiva possibilita a
transformação dos pensamentos em palavras de maneira mais rápida, propiciando maior fluência,
uma vez que a continuidade da escrita torna o processo mais ágil.
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O motor não é deixado de lado, a coordenação motora fina e conceitos de pressão, movimento
de pinça, velocidade, traçado, entre outros, são facilmente compreendidos com práticas pedagógicas
que envolvem o ensino da letra cursiva.
Desta forma, o ensino da letra cursiva precisa ser mantido no ambiente escolar e ser valorizado, buscando resgatar sua função e ressignificá-la na sociedade contemporânea.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o comportamento das crianças que apresentam
características da síndrome “autista”, como também fazer um levantamento histórico e sua progressão
ao longo dos anos. Ressaltamos que a inclusão dessas crianças no ambiente escolar representa um
avanço no ensino e um desafio para que os educadores possam se informar e formar para atender
essa especificidade, garantindo-lhes o direito à educação de qualidade. Com a presença dessas
crianças nas escolas, muitos mitos foram quebrados, no entanto, entendemos que temos muito a
percorrer para desconstruir a visão das crianças autistas nos séculos passados.
Palavras-chave: Artes; Expressão; Sentidos; Criatividade; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
Segundo Schwartzman (2010), o Autismo Infantil foi descrito inicialmente por Kanner em 1943
quando ele identificou crianças apresentando prejuízos nas áreas da comunicação comportamento
e da interação social e caracterizou esta condição como sendo única e não pertencente ao grupo
das crianças com Deficiência Mental.
Kanner (1949) passou a nomear esta condição como uma síndrome, e referir-se à mesma como
Autismo Infantil Precoce. As principais características descritas pelo psiquiatra continuam nos dias de
hoje servindo de base para o diagnóstico do autismo. São elas: dificuldade de estabelecer contatos
interpessoais, desejo obsessivo de manter uma rotina, fixação por objetos, alterações na linguagem.
No entanto, hipóteses foram formuladas a respeito do autismo: de que os pais eram do tipo
“frios” e causadores da problemática de seus filhos. Atualmente, esta teoria foi descartada, documentando um comprometimento orgânico-neurológico central. Há causas orgânicas que provocam
um atraso no desenvolvimento.
”Não é uma doença. Também não é contagioso, nem, tanto quanto se sabe, pode ser adquirido por contato com o ambiente que rodeia a criança. É uma limitação neurológica que, segundo
se presume, está presente desde o nascimento repercutindo em comportamentos típicos, observáveis o mais tardar antes dos três anos. A eficácia de um tratamento depende da experiência e dos
43

Revista Territórios

Março 2022

conhecimentos dos profissionais sobre o autismo e, principalmente, de sua habilidade de trabalhar
em equipe e com a família”.
Em meio aos desafios educacionais enfrentados pelos profissionais da educação, a sociedade vem a percorrer um percurso de perspectivas a respeito de um ensino voltado para a
inclusão de pessoas autistas. (BOSA, 2006 apud RIBEIRO, 2010, p.8).

Para Schwartzman (1994), o autismo é uma condição crônica com início sempre na infância,
em geral aparecendo os primeiros sintomas até o final do terceiro ano de vida, que afeta meninos
em uma proporção de quatro a seis para cada menina. A estimativa é de dez para cada dez mil
nascimentos, essa síndrome para este autor vem de condições nos períodos pré-peri-pós-natais.
Neste momento pode-se tentar pensar sobre o autismo como uma incapacidade de aprendizagem social diferente de uma incapacidade intelectual geral ou retardo mental, a diferença é que
no autismo existe uma desvantagem com base em um desenvolvimento que resulta em um estilo
cognitivo diferente.
Hoje, fala-se, da tríade de desordem, sendo ela formada por distúrbios de comunicação, de
interação social e de imaginação, “estes se apresentam juntos, embora com intensidade e
qualidade variadas” (BOSA, 2002, p. 25).

Na verdade, trata-se de uma distorção grave e generalizada do processo de desenvolvimento,
podendo persistir até a idade adulta que recebe o nome de estado residual.
O autismo pode ocorrer isoladamente ou em associação com outros distúrbios que afetam
o funcionamento do cérebro, como infecções viróticas, distúrbios metabólico, epilepsia e retardo mental, pode está associado a doenças orgânicas como rubéola congênita ou fenicce
tonuria, havendo dois diagnósticos, a síndrome comportamental e a doença física. (GAUDERER, 1997, p.12).

Logo, existem muitas possibilidades que podem ser feitas pelo próprio autista, a principal é
acreditar que ele tem potencial para aprender. Essas crianças necessitam de instruções claras e
precisas e o programa deve ser essencialmente funcional, ligado diretamente a elas. É preciso saber
que ele enxerga o mundo de uma forma diferente, mas vive no nosso próprio mundo.
No entanto, procurou-se com a realização deste artigo, promover o senso crítico e reflexivo e,
com isso, avanços significativos na educação. Tem-se como objetivo, conhecer a evolução do autismo
ao longo do desenvolvimento humano, bem como auxiliar no tratamento. Desta forma, realizou-se
um trabalho de levantamento bibliográfico que contribuirá para o conhecimento do universo autista.
O QUE É AUTISMO?
Falar ou escrever sobre a definição do autismo torna necessário saber o que se presume sobre
a definição e etiologia dessa síndrome, uma vez que, as primeiras tentativas de delimitar um saber
sobre esse distúrbio aconteceram no início do século passado. Não é a proposta do artigo, fazer um
resgate profundo sobre como a definição do autismo evoluiu e como adquiriu diferentes aspectos.
Mas, tentar lembrar alguns aspectos históricos importantes, para que a tentativa de se fechar uma
definição não seja estéril.
Com o advento do diagnóstico diferencial e mudanças por parte da psiquiatria e da psicologia na forma de compreender essa patologia, pode-se ver que na esquizofrenia que ocorre
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na infância notam-se comportamentos estranhos, mas os mais típicos são alucinações, delírios, associações soltas, desconexas ou incoerentes do pensamento, sintomas estes que
não aparecem no autismo, (GAUDERER, 1997, p. 10).

Para o autor, o autismo é uma inadequacidade no desenvolvimento que se manifesta de maneira grave durante toda a vida. Atinge as famílias de qualquer configuração racial, étnica e social,
não se conseguiu até agora provar nenhuma causa psicológica no meio ambiente dessas crianças
que possa causar a doença.
Para Petters (1998), trata-se de crianças que vieram com uma inabilidade inata de ter contatos
afetivos normais e biologicamente determinados com as pessoas.
Neste momento pode-se tentar pensar sobre o autismo como uma incapacidade de aprendizagem social diferente de uma incapacidade intelectual geral ou retardo mental, a diferença é que
no autismo existe uma desvantagem com base em um desenvolvimento que resulta em um estilo
cognitivo diferente. Na verdade, trata-se de uma distorção grave e generalizada do processo de desenvolvimento, podendo persistir até a idade adulta que recebe o nome de estado residual.
O autismo pode ocorrer isoladamente ou em associação com outros distúrbios que afetam
o funcionamento do cérebro, como infecções viróticas, distúrbios metabólico, epilepsia e retardo mental, pode está associado a doenças orgânicas como rubéola congênita ou fenicce
tonuria, havendo dois diagnósticos, a síndrome comportamental e a doença física (GAUDERER, 1997, p. 12).

Mello (2007) relata o depoimento da mãe de um menino que tem autismo, a autora evidencia
neste a patologia que muitas vezes deixam pais e profissionais, perplexos:
“Aos dois anos e meio ele nunca havia pronunciado uma única palavra. Era uma criança habilidosa e embora tivesse começado a andar apenas com dois anos, conseguia equilibrar-se de forma
impressionante e fazer piruetas incríveis nos brinquedos do playground.
De repente, sem nada que explicasse a atitude, cantou PARABÉNS A VOCÊ, batendo palmas
e pronunciando todas as palavras, coisa que só repetiu uma vez espontaneamente.
Aos três anos de idade aprendeu a controlar a respiração no fundo da piscina e atravessá-la
nadando embaixo da água.
O tempo passava e, por mais que quiséssemos ou fizéssemos, íamos percebendo que nosso
filho, embora fosse uma criança linda e de aparência normal e tivesse habilidades motoras incomuns,
tinha um profundo retardo mental, não ia falar nunca e, finalmente, quando nosso filho tinha quatro
anos conhecemos o nome do que o nosso filho tinha – nosso filho tinha autismo.”.
Desta forma, segundo a autora, as famílias que recebem o diagnóstico médico do autismo
passam, a saber, que aquele quadro ambíguo, aquele “algo errado”, com o filho ou filha, é um sério
comprometimento individual.
CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DA SÍNDROME
Os sintomas do autismo mudam e podem até desaparecer com a evolução da idade. As ca45
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racterísticas da doença podem ser distribuídas em: distúrbios do relacionamento, esta deficiência
precoce inclui a falta de desenvolvimento de uma relação interpessoal e de contato visual, ausência
de sorriso social, atraso ou ausência de resposta antecipatória, aversão ao contato físico, preferência
por permanecer sozinho ou isolado e desinteresse por jogos ou brincadeiras. Gauderer (1993) fala
sobre uma inadequabilidade no modo de se aproximar falta de contato visual e de resposta facial,
indiferença ou aversão a afeto ou contato físico e sociabilidade superficial. Pode-se falar, em alguns
casos, de ausência de qualquer desejo de comunicação com os outros e incapacidade de tocar alguém para consolar ou encorajar. Pode ainda não haver atividade espontânea, e, sim uma insistência
em ficar em uma mesma postura corporal.
Gauderer (1997) traz como características comportamentais do autismo a incapacidade de criar
vínculos, ausência de reciprocidade, não desenvolvimento de rituais de afagos e carinhos, ausência
de empatia, para este autor o prognóstico é fortemente influenciado pelo QI e pelas habilidades de
linguagem da criança.
Distúrbios da fala e da linguagem, caracterizado por enorme atraso, com fixações e paradas
ou total mutismo, são apenas alguns dos aspectos encontrados, não em todos os autistas, já que
a síndrome se apresenta de forma muito diferenciada em cada sujeito. A ecolalia é comum sendo
associada ao uso inadequado ou reversão do pronome pessoal, podendo ser imediata ou tardia.
Segundo Gauderer (1993) inúmeras foram às tentativas de se entender a ecolalia dessas crianças em termos psicanalíticos, mas esta deficiência está relacionada à extrema rigidez de imitação
notada nessas crianças. Quando há fala comunicativa, ela é atonal, arrítmica, sem flexão e incapaz
de comunicar apropriadamente as emoções. Os desvios qualitativos do desenvolvimento da fala
são inúmeros no autismo, os que acreditam na etiologia orgânica do autismo falam de um déficit na
compreensão da linguagem falada que antecede o desenvolvimento da fala.
O balbucio tende a ser pouco, em termos de quantidade e anormal em termos de qualidade
e quando a fala se desenvolve o aspecto mais marcante é o seu uso limitado para fins sociais.
A compreensão pode ser inexistente ou apresentarem vários graus de retardo, há uso idiossincrático das palavras e pronomes, os sinais não verbais que acometem a fala (expressão facial,
contato do olhar, gestos e mímicas) quase sempre estão alterados, variando da ausência total até o
uso inadequado.
Distúrbios de motilidade, “O maneirismo e os padrões peculiares de motilidade dessas crianças são os traços que lhes conferem em grande parte sua aparência estranha e bizarra,
podem comprometer as mãos, os membros inferiores, o tronco e todo o corpo” (Gauderer,
1993, p. 57).

Há presença de movimentos complexos e ritualísticos e estes não possuem características de
movimentos involuntários ou do tipo convulsivo, e alterações no andar e na postura.
Distúrbios da percepção e imaginação, estes indivíduos, em sua grande maioria, não conhecem
formas ou objeto, apresentam dificuldades de orientação têmporo-espacial, deficiência da atenção
e concentração. Existem reações exageradas a estímulos sensoriais, ou falta de responsabilidade.
Objetos colocados na mão dessas pessoas caem, como se elas não possuíssem nenhuma sensação tátil. Estas crianças, em geral, não notam cortes, escoriações ou até mesmo injeções. Sobre a
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capacidade imaginativa há uma ausência total de imitação e brincadeiras de faz de conta.
Com o conjunto de sintomas apresentados acima vale ressaltar que se configuram de forma
diferenciada entre os indivíduos, cabe aos profissionais que trabalham com este distúrbio muita
cautela na forma de trabalhar com eles.
Inúmeros são pesquisadores que se têm dedicado ao estudo de como facilitar a aprendizagem simples, mas de extrema complexidade para os portadores dessa síndrome por meio
da utilização de técnicas de modificação de comportamento nessas crianças, como forma
de proporcionar para elas e suas famílias bem estar e adequabilidade social, uma forma de
intervenção que vai ao encontro dessa proposta é o método terapêutico TEACCH (Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Deficiências relacionadas à Comunicação).
(MELLO, 2007, p. 36).

Para Mello (2007), a aplicação de tal método é necessário ter a certeza de um diagnóstico diferencial prévio, contudo, as estratégias utilizadas por este método, certamente podem ajudar qualquer
outro indivíduo com o desenvolvimento cognitivo, linguístico e pessoal/social comprometido, assim
como portadores de Distúrbios Invasivos do Desenvolvimento, além de estimular indubitavelmente,
a afetividade e o desenvolvimento psicomotor.
AÇÃO PSICOEDUCATIVA COM O AUTISTA
Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Deficiências relacionadas à Comunicação é o que significa a sigla TEACCH, do inglês Treatment and Education of Autistic and Related
Communication handicapped Children. Método criado por Eric Schopler em 1972 no Departamento de
Psiquiatria da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, para atender crianças portadoras
de autismo ou psicose infantil como era mais comum na época.
O grupo que trabalhava com Schopler (1972) antes da criação do método atuavam a partir
de uma visão psicanalítica, oferecendo liberdade total às crianças e terapia aos pais destas
para tentar modificar sua relação com os filhos, que segundo eles seria a causadora de seus
distúrbios. (MELLO, 2007, p.36).

Descontente com os resultados obtidos em relação ao tratamento do autismo, onde se encontrava muita falta de preparação dos profissionais da área, tanto para realizar o diagnóstico correto
em época precoce como também, escassez de locais para um atendimento adequado. Schopler
(1972) e seu grupo solicitaram uma verba federal ao Instituto Nacional de Saúde Mental para poder
testar suas ideias.
Peters (1998) nos lembra de que as pesquisas iniciais que propiciaram o desenvolvimento do
método TEACCH, primeiramente, foram realizadas sob a forma de observações intensas e abrangentes de como o indivíduo autista se desenvolvia e, o que mais lhe chamava a atenção era: sob
quais condições respondia melhor e, em função destas pesquisas, pode-se constatar que crianças
autistas são mais capazes de adquirir aprendizados numa proposta de atividade estruturada em vez
de uma intervenção terapêutica de caráter mais livre e interpretativo.
Esse é o ponto primordial do tratamento, toda a proposta de método se baseia no pressuposto
de que os autistas respondem bem aos sistemas organizados, ou seja, é colocando as coisas em
um padrão definido de organização que o autista poderá ter compreensão do que lhe é demandado
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pelas outras pessoas, adequando-se o melhor possível à nossa sociedade.
Segundo Mello (2007) segue algumas considerações (abaixo) sobre o comportamento e
tratamento de autistas. A autora aborda que não existe um tratamento específico. Como o autista
pode variar muito na sua capacidade intelectual, compreensão e uso da linguagem, estágios de
desenvolvimentos, idade na época do tratamento, nível de desenvolvimentos e personalidade, grau
de gravidade do distúrbio, clima e estrutura familiar, além de outros fatores, qualquer método usado
pode funcionar muito para uma criança e nem tanto para outra.
A autora relata ainda que, o uso de medicamentos é um tratamento sintomático, ou seja, não
promove a cura. É à base de medicação para crianças hiperativas, excessivamente irrequietas ou
demasiadamente ligadas em estímulos ambientais, como distúrbios do sono ou com comportamento
autodestrutivo.
Enfatiza Mello (2007), por não querer enxergar, muitos pais deixam seus filhos perderem um
tempo precioso de terapia. A palavra autismo assusta. No imaginário popular, autistas vivem isolados
num mundo impenetrável, com um olhar perdido, se balançando diante de uma parede, imunes a
qualquer afeto. É um estereótipo baseado em casos mais severos e comportamentos aparentemente
sem solução de crianças nunca tratadas.
O processo de condicionamento pode tornar mais fácil lidar com uma criança autista, e isto,
sem dúvida, vale a pena. Entretanto, deve ser enfatizado que uma criança, ao se tornar mais manejável, não se torna necessariamente menos autista.
Existem outras intervenções como a Terapia do Abraço, Reorganização Neurológica, mas,
sem dúvida, a intervenção que tem mostrado melhores resultados estatísticos no mundo em termos
de não institucionalização de pessoas autistas é o de Educação Especial pelo método TEACCH.
Agora, com a lei da inclusão, a escola deve estar preparada para receber o aluno autista.
Quando recebem uma criança difícil de lidar que apresenta um comportamento estranho, e que não
interage com outras crianças, essa criança pode ser um autista de alto funcionamento, com grau
baixo de comprometimento.
Nesses casos, são os mais difíceis de diagnosticar, porque a criança parece somente um pouco
estranha. O importante é a escola saber diferenciar este aluno e encaminhá-lo para um profissional
capaz de realizar o diagnóstico.
O desenvolvimento do autista acontece em “zigue-zague”, altos e baixos. Ele precisa de acomodação e muitas vezes pode levar um tempo maior que as outras crianças, isso acontece principalmente na adolescência. O período de acomodação pode levar até 3 meses, o que causa a falsa
impressão de que o jovem não vai sair daquele estágio.
O plano de ensino tem que ter conteúdo próximo à idade global do autista e o professor tem
o poder de mudar o plano, se julgar necessário.
É importante catalogar as atividades dos alunos, fazer um gráfico, caso ocorra 100% da
aprendizagem, quer dizer que estava muito fácil, caso ocorra 50%, o plano estava muito difícil. O
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ideal é que ocorra 80% da aprendizagem.
A FAMÍLIA E O AUTISMO
Ter uma criança deficiente gera um sentimento de culpa muito grande nos pais, mesmo que
amem seu filho e tenham feito o melhor por ele. Eles se preocupam sobre o que acontecerá quando
não estiverem mais vivos para cuidar dele e também têm que pensar sobre o efeito da presença
desta criança sobre seus irmãos normais. A situação acarreta uma crise para qualquer família e,
inevitavelmente, produz problemas emocionais para todos. A esposa e / ou marido passam a projetar
um no outro este sentimento de culpa para aliviar a pressão. Os filhos passam a cobrar dos pais,
maior atenção em contrapartida à atenção dada ao filho deficiente.
Autismo não é muito comum e a maioria das pessoas não sabe nada sobre o assunto, levando
os pais a se sentirem muito sós e ignorantes a respeito da condição e o que devem realmente fazer.
Contudo, apesar de todo sofrimento emocional, os pais devem encarar e enfrentar o problema
como ele é. Devem buscar ajuda profissional especializada, competente, atualizada e séria, além de
se informar a respeito, lendo livros, fazendo cursos e trocando informações. O que está em jogo é
o tratamento e o futuro de seu filho. Devem, ainda, procurar contato com outros pais para troca de
experiências e vivências e, com isso, evitar a repetição de dificuldades, erros ou problemas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, o autismo vem sendo estudado com mais precisão, os diversos tratamentos
biomédicos e abordagens educacionais têm sido desenvolvidos mundialmente com o objetivo de
promover o desenvolvimento social e a recuperação das pessoas com autismo.
A eficácia do tratamento depende da experiência e conhecimento dos profissionais com autismo
e, principalmente, de trabalhar em equipe e com a família. Por apresentar graves prejuízos nas áreas
do desenvolvimento humano, o tratamento deve ser contínuo e envolver uma equipe multidisciplinar.
No entanto, existem muitas possibilidades que podem ser feitas pelo próprio autista. A principal
é acreditar que ele tem potencial para aprender. Essas crianças necessitam de instruções claras e
precisas e o programa deve ser essencialmente funcional, ligado diretamente a elas. É preciso saber
que ele enxerga o mundo de uma forma diferente, mas vive no nosso próprio mundo.
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RESUMO
A globalização e a transição da era industrial para a era do conhecimento trouxeram inúmeras mudanças e fizeram com que as organizações migrassem de um modelo de administração clássica
para o moderno conceito de gestão. No centro de todas as mudanças que ocorrem na sociedade
está a escola, pois ela influencia e é influenciada pela sociedade. Além disso, a escola também é
uma organização e como tal tem o seu processo administrativo influenciado pelas novas tendências
da administração. Sendo assim, a gestão escolar tem se inclinado para um modelo democrático-participativo de condução do processo administrativo-pedagógico, apresentando-o como o mais
adequado para atender as necessidades e desafios da escola atual. Dentro deste contexto, este
artigo foi realizado mediante revisão da bibliografia especializada e analisa como o modelo de gestão
participativa forma uma teia de interações entre os participantes da comunidade escolar, sempre
visando melhores resultados para o processo educacional.
Palavras-chave: Globalização; Mudanças; Organização; Sociedade; Comunidade.
INTRODUÇÃO
Podemos definir organização, sinteticamente, como um modelo de que tem na sua característica principal o desejo de comprometer todo o quadro de funcionários nos objetivos da unidade.
Pode parecer um pouco arrojado demais para os gestores muito tradicionais, no entanto, rever essas
relações hierárquicas e rígidas é importante. Uma escola é uma organização, uma vez que é formada
por um grupo de pessoas, são elas, alunos, professores, coordenadores e funcionários que desenvolvem um trabalho em conjunto com objetivo organizacional de formas cidadãos aptos a atuarem e
atribuírem para o bem comum da sociedade onde todos estão inseridos, Dessa forma para alcançar
tal objetivo, a escola é possível de ser administrada por meio de ferramentas que estão previstas
no processo administrativo, e que envolvem as atividades de planejamento, organização, comando,
controle e coordenação. Esses agentes formam a comunidade escolar e interagem no processo de
planejamento e execução dos processos administrativo-pedagógicos da escola dentro de um modelo
de gestão escolar participativa. De acordo com Hora (1994), o principal instrumento da administração
participativa é o planejamento participativo que, por sua vez, se constitui em um processo contínuo
comum. Toda organização necessita ser administrada, ou seja, planejar as ações necessárias para
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que as suas metas e objetivos organizacionais sejam alcançados; organizar os recursos humanos e
materiais necessários e previstos no planejamento; comandar, delegar responsabilidades e tarefas
que devem ser assumidas pelos membros da equipe; controlar a execução das ações e coordenar
os recursos humanos das diferentes áreas envolvidas no projeto.
Considerada como um modelo de sociedade, a escola, não há como admitir nos tempos atuais
em termos gerais um modelo de administração que não seja com princípios democráticos porque
isso possibilita a participação de todos da sociedade e/ou comunidade representada. Para isso a
própria formação da palavra democracia é composta pela junção de dois radicais gregos justapostos,
sendo demo que significa povo e cracia que significa poder; assim no seu sentido literal a palavra
democracia significa poder do povo. Na escola, no entanto, o significado de democracia se amplia
e não pode restringir-se ao ponto de vista da justaposição dos significados de cada um dos radicais
que a compõem, pois, o binômio escola-democracia apresenta relação intrínseca no cumprimento
da função social da instituição escolar. Desse modo, a democracia na escola assume o sentido de
valor, que se acredita e que se persegue e, de processo que se vive e que é produto da nossa ação,
de forma que segundo Carvalho (2003: 69) “a democracia implica a educação e o conhecimento
escolar contribui para a democracia”. A escola atual deve assumir a democracia, não somente como
meio, que também o é, para o desenvolvimento de suas ações que visam fins de aprendizagem,
mas, principalmente como fim do processo de ensino que em si pressupõe aberturas. Além disso,
deve conceber a democracia como instrumento a ser buscado como princípio fundamental para a
construção de uma sociedade extraescolar mais justa e fraterna e, isso implica no desenvolvimento
de ações que visem construir o sentimento democrático que tenha reflexos fora da escola, afinal a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN prever no seu texto a preparação do educando para o exercício da cidadania. Nesse sentido ao definir democracia, Carvalho (2001, p. 57) é
enfático na sua fala dizendo que:
“É um conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente, dotando de sentido uma
sociedade cujo destino é aberto, porque acima do poder soberano do povo já não há nenhum poder.
São os cidadãos livres que determinam a si mesmos como indivíduos e coletivamente”.
A democracia, portanto, pressupõe a sobreposição do coletivo em detrimento do individual e
a pluralidade de ideias que é própria da diversidade social, econômica, religiosa, de raça, gênero,
etc., a objetividade no bem comum e melhoria de condições sociais. A inter-relação de educação e
democracia torna-se visível quando todos os entes envolvidos no processo educativo buscam a melhoria de vida por meio da socialização com os seus semelhantes e do acesso aos bens científicos
e culturais. E essas melhorias devem ser acessíveis a todos os educandos, pois, segundo Dourado
(2001, p. 17):
[...] a gestão democrática do ensino público procura assegurar igualdade de condições de
acesso e permanência, o pluralismo de ideias e um alto padrão de qualidade nas escolas,
dentre outros fins, por exemplo. Há vários caminhos para atingir esses objetivos e um deles
consiste nos procedimentos que assegurem a conquista da participação democrática nos
processos escolares, a igualdade de condições para o acesso dos alunos e sua permanência, o pluralismo de ideias e um padrão de qualidade nas escolas.

É necessário conceber a gestão democrática como uma forma de participação coletiva, contudo, deve existir dentro do processo, uma qualificação das ações com a finalidade de alcançar uma
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educação de qualidade e com condições de ser usufruída por todos. E nesse sentido, o ambiente
escolar adquire maior significado, pois, é ambiente propício para essa convivência e para a aquisição
desses saberes, que são elementos constituintes da afirmação da democracia como valor e processo
indissociáveis. E quando a escola a afirma como valor, atribui importância às pessoas e as organizações de vida coletiva, buscando, desta forma, assegurá-la em si; e na busca dos caminhos para
assegurar essa democracia é onde percebemos que ela em si não é um objeto material que pode
ser dado ou recebido, e tampouco algo abstrato de fácil alcance, mas, constitui-se de um processo
de construção constante.
Segundo Luck (1996, p. 37), o entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia
de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu
encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende
da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade
que cria um todo orientado por uma vontade coletiva.
Ao considerar que a escola deve adotar os princípios de gestão democrática parece relevante
que a escola tenha autonomia em relação as suas decisões tomadas coletivamente e estas devem
alcançar as vertentes pedagógica, administrativa e comunitária. Trata-se num sentido amplo, da
necessidade da escola construir o seu próprio projeto de ensino, adotar sua missão, definir os seus
objetivos, traçar metas e definir estratégias de trabalho para o alcance dos mesmos. Não cabe,
contudo, pensar a gestão democrática na escola como uma soberania sem limites ou uma gestão
independente de restrições, sejam eles de natureza administrativa, financeira ou pedagógica. É preciso entender, portanto que a escola administrada segundo os princípios da gestão democrática deve
atender as orientações emanadas dos órgãos superiores a que está vinculada, sejam do Ministério
da Educação, dos Conselhos de Educação, dos Sistemas de Educação ou das Secretarias a que
ela está vinculada. A atenção voltada para estas diretrizes atende aos princípios definidos na Base
Nacional Comum que garante a universalidade e igualdade na qualidade do ensino no Brasil; e como
os resultados de aprendizagem estão vinculados, também, às formas de gestão e aos espaços de
participação no ambiente escolar é necessário que todos os estabelecimentos de ensino adotem nas
suas atividades quotidianas parâmetros nacionalmente utilizados. Com relação a atitude da escola
na sua ação autônoma é importante reconhecer que o sentido de autonomia não tem uma amplitude
ilimitada e que no desenvolvimento das suas atividades quotidianas a escola encontra barreiras legais que impedem o avanço deste em função da necessidade de se priorizar o universal (sistema de
ensino) em detrimento do pontual, local ou parte do todo (a escola). Nesse sentido, o próprio conceito
jurídico de autonomia limita a sua ação em função desse princípio e, em relação à sua significação
Ranieri (1994, p. 27) destaca que não significa que Autonomia seja independência nem soberania.
Seu exercício, embora pleno, restringe-se a esferas específicas previamente delimitadas pelo ente
maior, dentro das quais e para as quais são produzidas dentro do ente autônomo normas próprias
e integrantes do sistema judicial global. Assim a autonomia, por exemplo, da escola de ensino fundamental e médio está inserida dentro do contexto dos objetivos e princípios legais pelos quais foi
criada. Mas, a escola pública do Estado do Ceará alcança, nesta autonomia a escolha direta dos seus
gestores e, isso possibilita a adoção por parte da comunidade escolar aquele projeto administrativo
que parecer mais interessante, em tese, para a escola, além disso, a abrangência dessa autonomia
chega às vertentes administrativa em decorrência, ou não, do processo de escolha do seu diretor,
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financeira, mediante deliberação coletiva da aplicação dos seus recursos financeiros e pedagógica
a partir de quando se adota a proposta de construção de um Projeto Político Pedagógico de forma
participativa. Por outro lado, as secretarias municipais de educação que não adotam eleições diretas
para a escolha dos seus diretores escolares e não disponibilizam os recursos financeiros para discussão e aplicação pelos próprios organismos colegiados da escola, a princípio adotam princípios
autocráticos de gestão escolar porque estes gestores são indicados por gestores municipais. Porém
esse fato não é suficiente para classificar a gestão de uma ou outra escola como democrática porque
a essência da gestão democrática não está na nomeação dos seus dirigentes, mas, nas atitudes
destes no quotidiano da escola. Uma gestão democrática deve garantir espaços amplos de participação nas decisões, principalmente naquelas mais importantes para a continuidade ou mudança
no processo educativo no ambiente desta. E nesses espaços de participação deve haver garantia
de paridade e equidade dos seus representantes, ou seja, representatividade equivalente de pais,
professores, gestores, alunos, comunidade, etc. Nas duas situações é possível verificar que há limitações em relação à autonomia das escolas porque estas estão vinculadas a um sistema de ensino
que busca homogeneizar a oferta do ensino dentro da sua jurisdição a fim de garantir padrões mínimos de qualidade. Ao mesmo tempo em que as decisões emanadas dos conselhos de educação e
do ministério da educação, bem como os princípios dos nossos marcos legais devem ser universais
e alcançar todas as escolas sem distinção. E isso, segundo o entendimento aqui defendido delimita
a autonomia da escola no seu processo de gestão democrática, contudo essa delimitação não traz
resultados negativos à este, pelo contrário, assegura um padrão dentro de cada sistema de ensino
e garante os princípios de educação defendidos pela nossa legislação. Dessa forma, o respeito pelo
bem da coletividade deve ser ampliado em dimensão igual para todos e com relação ao processo
de gestão democrática nas escolas, esse deve garantir que a democracia não seja restrita à escola,
pois, seria uma “ilha” inatingível por todos, logo deve ampliar os espaços de participação coletiva no
ambiente escolar, mas, garantir que as atitudes e valores dos educandos possam ser reproduzidas
e multiplicadas para a sociedade e possa alcançar aqueles que não estão dentro dela. Em relação
a uma gestão pautada nos princípios democráticos, Dourado (2001, p. 17) destaca que:
Transformar a escola num lugar onde se desenvolvam novas experiências e competências é
sua parcela de contribuição para melhorar nossa sociedade e um desafio de todos: diretores, pais,
professores, alunos, funcionários. Dentre todos estes, os diretamente responsáveis pela gestão da
escola acham-se mais comprometidos com a realização desse desafio. Tornar realidade para todos
uma educação básica de qualidade é a principal finalidade de seu trabalho.
Percebe-se, dessa forma que a construção da democracia nas escolas admite a participação
e distribuição de responsabilidade e não se dá por decreto ou por qualquer outro ato legal, embora
este possa constituir um fato político ou histórico que poderá servir como parte dos meios para o seu
alcance, porque em si a escola já é ambiente característico de socialização de pessoas, de convivência de pessoas com princípios no direito e de construção do conhecimento. A legislação poderá
facilitar essa convivência, socialização e construção do conhecimento a partir de quando legaliza
processos de gestão e de convivência que favoreçam a participação dos organismos colegiados nas
decisões e na indicação dos seus gestores, porém, independentemente da existência de marcos
legais, as instituições escolares poderão vivenciar políticas de convivência e métodos de trabalho que
caracterizem decisões democráticas e, consequentemente, gestão participativa dos processos de
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ensino e aprendizagem. No Brasil a história da democracia nos estabelecimentos de ensino começou
a ocorrer a partir da Constituição Federal de 1988, que garantiu legalmente a igualdade do acesso
e permanência bem sucedida na escola de todos os brasileiros, inclusive aqueles que não tiveram
acesso na idade escolar; e isso aconteceu devido ao fato de as políticas educacionais, assim como
todas as demais, serem fruto das políticas de interesses de grupos e, como há de se constatar, a
história da inclusão escolar e os regimes políticos vividos no Brasil anteriores à promulgação desta
Carta Magna, pouco ou nada contribuíram para os avanços da gestão democrática que as escolas
experimentam, – mesmo que de forma, ainda recôndita – nos dias atuais. A democratização do país
e a Constituição de 1988 previram a criação de fundos e, consequentemente a descentralização da
administração destes, cabendo aos próprios estabelecimentos de ensino a aplicação e prestação de
contas de parte dos recursos advindos dos mesmos; deu-se abertura legal para as atividades dos
grêmios estudantis e instituiu-se os conselhos escolares, compostos por representantes de todos os
segmentos da comunidade escolar e comunidade local, com poder consultivo e deliberativo e com
a prerrogativa de deliberar, executar e prestar contas dos recursos financeiros e fundos repassados
às escolas; deu-se, também a abertura para a participação dos pais e comunidades mediante a possibilidade de criação das APC – Associação de Pais e Comunitários e APM – Associações de Pais
e Mestres como mecanismos de participação democrática. Porém, o marco legal que possibilitou o
paradigma da gestão democrática nas escolas foi a LDB Nº
9394/96 onde se previu o estabelecimento de normas comuns para o ministério do ensino
do país, a incumbência dos sistemas e estabelecimentos de ensino, bem como dos seus docentes
e gestores; previu, ainda, a elaboração da proposta pedagógica da escola pelos seus educadores,
com a participação de todos os segmentos escolares e a possibilidade de gestão democrática com a
participação dos profissionais na elaboração do projeto político pedagógico, bem como, a participação
das comunidades escolar e local no diversos conselhos escolares, conforme previsto anteriormente.
Em relação a isso, podemos contatar que o texto da LDBEN apresenta definições claras quando diz:
“art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes
princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes”

Dessa forma, com a nova LDB, a escola ganhou autonomia, fruto de um processo de construção social que constitui-se de um dos eixos da democracia, logo, foi uma conquista das inquietações sentidas pelos educadores e outros setores da sociedade; mas, tal autonomia conquistada
não pode ser apenas consequência do ato legal, deve ser construída a partir da ação do sujeito que
integra o próprio estabelecimento de ensino quais podem ser, seus professores, alunos, funcionários, gestores e comunitários. É importante observar que o texto legal acima descrito não trata da
existência de eleições diretas para gestores escolares como objeto fim da gestão democrática da
escola pública e, isso não ocorre porque a eleição é apenas um componente de todo o processo de
gestão democrática, o contexto geral envolve as atitudes e ações demonstradas no quotidiano da
escola e a dimensão da participação de todos na construção do projeto de escola e na resolução
dos problemas que nela possam aparecer. É consenso que uma gestão democrática poderia começar por um processo eletivo, mas, isso por si só não garante a participação coletiva nos organismos
colegiados, assim, a regulamentação das formas de ingresso na gestão da escola pública deve se
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dá a partir das legislações estaduais e/ou municipais e as atitudes da gestão devem ser orientadas
pelas diretrizes dos sistemas de ensino.
É importante observar, no contexto da discussão que, segundo os sistemas de educação a
eficiência da gestão escolar está pautada em resultados pedagógicos e estes jamais serão alcançados
sem a participação coletiva de todos que fazem a escola. Além disso, a mensuração da eficácia da
gestão deve se dar mediante consecução dos objetivos de aprendizagem os quais a escola definiu
e voltou as suas atividades para alcançá-los. Nesse Hora (2009, p. 39) destaca que:
O critério de efetividade, definido pelos teóricos da escola contemporânea, consiste na mensuração da capacidade de produzir a solução ou a resposta desejada, o que supõe um compromisso real e verdadeiro com os objetivos sociais e as demandas políticas da comunidade.

Daí o sentido de cada gestor na sua instituição escolar dever buscar construir a sua própria
identidade da escola a partir da comunidade em que a mesma está inserido e de acordo com as
perspectivas desta mesma sociedade, com participação de todos no processo construção da sua
proposta pedagógica e projeto político pedagógico, respeitada a base nacional comum, mas com
foco na responsabilidade de cada um no êxito ou no fracasso, o que constitui a vivência da própria
democracia no seu processo de construção. O início da prática gestão democrática de forma efetiva
nas escolas públicas confunde-se praticamente com o marco legal de implantação da gestão democrática nos estabelecimentos de educação básica no Brasil por intermédio da LDBEN (Lei Nº 9.394/96).
A partir daí e nos anos que se seguiram, as ações de fortalecimento da gestão democrática passaram a ter o amparo legal e a participação do conselho escolar, com representação de todos os segmentos escolares, na deliberação e aplicação dos recursos financeiros, na tomada de decisões e na
elaboração dos documentos de amparo às práticas pedagógicas presente no quotidiano das escolas,
com vistas à obtenção de resultados satisfatórios no processo de ensino e aprendizagem. A partir
da realidade da legislação as escolas que adotaram a gestão democrática passaram a refletir nas
suas ações a aplicação de métodos democráticos na sua gestão e nas práticas pedagógicas que
visam à aprendizagem com sucesso dos seus alunos. As práticas de inclusão democráticas passaram a ser pensadas não somente a partir das dificuldades do dia a dia, mas, também como princípio
de valores a serem perseguidos e como processo de constante construção e busca. E com a implantação legal dos mecanismos de participação democrática, como os conselhos escolares e associações de pais e mestres essa participação passou a ter oportunidade de funcionamento sistemático. A existência destes mecanismos de participação democrática são pressupostos necessários
para a instituição da gestão democrática na escola pública, porém, não constituem-se por si só de
elementos suficientes pata tanto; além disso, é necessário que os agentes envolvidos na escola e
na comunidade local sejam conscientes da existência destes mecanismos e que estes são os fóruns
propícios para discussões consultivas e deliberativas das decisões sobre a vida escolar, sejam elas
administrativas, financeiras ou pedagógicas. Parece ser um desafio para as escolas que pretendem
implantar na sua gestão um processo participativo, convencer a comunidade escolar a participar
efetivamente, isto é, que todos os seus segmentos tenham representatividade nos organismos colegiados, sejam eles consultivos ou deliberativos, sejam nas decisões mais simples do quotidiano
escolar ou nas demais decisões de caráter determinantes para a vida e funcionamento da escola.
Nesse sentido todas as decisões que estejam relacionadas à instituição escolar devem ser discutidas
no âmbito dos colegiados para que se possa tomar decisões que representem a coletividade. Nesse
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sentido, a função do gestor escolar é promover a discussão e os debates e, além disso, zelar pela
aplicabilidade das diretrizes advindas dos órgãos superiores à sua gestão. A história da democracia
no nosso país, atualmente, ainda é muito recente e muitos dos agentes, a maioria pais, professores
e comunidade das nossas escolas não se desvincularam da falta de espaços próprios de gestão
participativa, logo, constitui ainda um desafio para os gestores a implantação dos ideais desse tipo
de gestão, assim, deve agir de modo a não posicionar-se na sua administração como detentor da
palavra final, para não passar a impressão de que em que assegura o acontecimento das atividades,
ao mesmo tempo em que não deve abrir as discussões emitindo opiniões porque causaria a mesma
impressão. Poderá, ainda o gestor, desenvolver atividades que promovam a desvinculação das pessoas de resquícios antidemocráticos, abrindo espaços e dando-lhes funções de orientação e coordenação de atividades quotidianas e necessárias ao bom andamento da escola, para que ele possa
participar na prática. É importante entender que pode-se destacar opiniões e fatos do quotidiano de
uma escola e que podem ser característicos do processo de gestão democrática, mas, nesse momento é necessário perceber que de acordo com os seus princípios, esta não existirá na sua essência se os seus reflexos não repercutirem de forma positiva no ensino aprendizagem dos seus discentes. E nesse contexto, destacam-se na escola com gestão democrática as práticas de
planejamento coletivo onde os professores, funcionários, alunos e pais participam efetivamente da
construção do Projeto Político Pedagógico – PPP, o principal documento de gestão e acompanhamento dos recursos financeiros, pedagógicos e administrativos. Além disso, todos os envolvidos no
processo educativo participam, inclusive da definição de estratégias, metas e ações a serem desenvolvidas com vistas ao alcance dos objetivos da educação na escola, sejam eles administrativos,
pedagógicos ou financeiros. Destaca-se o acompanhamento sistemático dos resultados de aprendizagem feito de forma periódica, mediante discussões no planejamento com os professores, nas
reuniões com pais de alunos e em sala de aula com os mesmos e, não só resumidas à análise e
apreciação de dados, mas, estendem-se ao diagnóstico de possíveis problemas e proposição de
soluções destes como mais um elemento caracterizador da gestão democrática. Outros podem ser
destacados como, a lotação de todos os professores na sua área de formação, a participação dos
alunos nas decisões importantes da escola, o uso do laboratório de informática para a inclusão digital da comunidade e, abertura das instalações e fóruns de discussão da escola para participação
comunitária. É notório que a gestão democrática nos meios escolares não pode ser mensurada por
meios de instrumentos técnicos precisos, principalmente pelo fato da legislação não dar fechamento
a esse modelo de gestão nas escolas públicas, mas, apenas dar espaço para que ela seja implantada. Nesse sentido, é necessário que os segmentos escolares sejam participativos e efetivos por
meio de mecanismos de participação democrática e isso significa sentir-se representante e assumir
essa representatividade perante seus pares. A inserção no seu seio de atitudes e ações próprias da
democracia e de mecanismos de participação e fortalecimento de gestão democrática não são elementos suficientes para o sucesso pleno do ensino e alcance de resultados satisfatórios de aprendizagem. E embora a escola com gestão democrática possa ser objeto de exploração de interesses
alheios aos seus objetivos o seu gestor dever buscar uma atuação mediante atitudes de construção
e acompanhamento sistemático das atividades e ações focar os resultados de aprendizagem. E
nesse sentido deve procurar definir, coletivamente, metas de alcance desses resultados, com ênfase no aumento dos índices de aprovação e diminuição dos índices de reprovação e abandono. É
possível constatar que a percepção do conceito de gestão democrática nas escolas estão se dando
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de forma gradativa e em grande parte coincide com a consolidação dos princípios dos marcos legais
de democratização da educação nacional, mas, em alguns casos as atividades quotidianas da escola já se dão, mesmo sem a consciência e conhecimento dos conceitos de gestão democrática que
se atualmente. Mas, é evidente que, com o passar do tempo adquire-se significados, principalmente
pela necessidade de ajuda mútua entre os diversos segmentos escolares e com a implantação dos
mecanismos de participação e a valorização da democracia como valor e processo no âmbito da
escola. Com a evolução do entendimento pelos diversos segmentos escolares do conceito e práticas
de gestão democrática, a participação das pessoas da comunidade escolar e local começa a acontecer porque percebem que os espaços de participação são abertos e passam a sentir responsáveis
pelo processo de construção da educação e da escola; e consequentemente, os resultados positivos
de aprendizagem frutos do trabalho da escola e da participação social dos envolvidos começam a
aparecer e a escola torna-se efetivamente um ambiente de construção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A visão de gestão democrática implantada nas escolas públicas considera a democracia como
valor a ser buscado com o fim de melhoria da vida dentro e fora do ambiente escolar das pessoas
nela envolvidas e como processo de construção constante no seu dia a dia torna-se uma força na
construção cidadã da sociedade em que está inserida, sobretudo, no cumprimento da função social
que a escola se propõe cumprir, mas, com expansão nos aspectos sociais, econômico, ecológico e
político. Sociedade esta que a partir da escola, deve ser pensada numa amplitude maior pelos que
fazem a educação cidadã, de forma participativa e democrática e também e principalmente pelos
órgãos governamentais e sociedade civil organizada. O pensamento que norteia o modelo de gestão
deve pois, ser aplicado em todos os estabelecimentos escolares públicos, principalmente pelo fato da
sua implicação em ganhos benéficos no aprendizado dos seus alunos, mas, deve tomar maior vulto
maior que possibilite futuramente o fechamento da lei a ação de gestores que insistem em administrar
segundo seus próprios princípios e alheios às vantagens do modelo de gestão aqui proposto. Esse
modelo de gestão, embora possa ser percebido como benéfico ao processo educacional, ainda é
incipiente e que predomina em muitos estabelecimentos educacionais é a prática da gestão centralizada em pessoas que agem de forma, muitas vezes, antidemocráticas, prejudicando o cumprimento
da função social destes e, sobremaneira os resultados de aprendizagem que da escola se espera. A
escola pública deve protagonizar a sua ação em sentido correto e demonstrar que o estreitamento
das relações entre as pessoas no ambiente escolar, a tomada de consciência por parte de cada
um dos envolvidos que a ação deve ser focada no coletivo em detrimento do individual e a visão
da democracia como meio e fim e não apenas como meio de consecução dos resultados que se
busca, implica em possibilidades de sucesso e alcance dos objetivos que propõe alcançar de forma
mais fácil; logo o que na escola se praticar deve servir, estrategicamente para o desenvolvimento de
uma proposta de ensino que na sua plenitude pode alcançar resultados de sucesso nos aspectos
pedagógicos, social e político dos envolvidos. Unir teoria e prática durante este período nos mostra
que quando os sujeitos participantes do processo educacional estão realmente engajados as coisas
acontecem e que nem sempre tudo se encaminha da mesma forma que estudamos ou até mesmo
queremos, mas se houver pessoas dispostas a fazer juntas o melhor acontecer as ações vão con58
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tornando o melhor caminho para se chegar a tal objetivo. Ao vislumbrar uma gestão democrática os
sujeitos devem respeitar e valorizar as novas ideias para que todos possam sentir-se participantes
do processo buscando a verdadeira função social da escola.
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RESUMO
A história é uma parte muito importante da vida de todos nós, pois por meio de suas recordações
podemos compreender os fatos históricos, culturais e políticos de uma sociedade e de todo o seu
povo. Assim também se dá a história de uma disciplina, por meio de seu percurso junto à humanidade podemos analisar sua importância e todos os fatores que a fizeram como a conhecemos na
atualidade. Assim passaremos a analisar a história da matemática, dando luz sobre como surgiram
os conceitos matemáticos que conhecemos hoje e como eram utilizados antigamente pelos homens das cavernas, nômades, habitantes da Idade da Pedra e mais recentemente pelos Romanos.
Promovendo reflexões e análises em relação às contribuições, ao desenvolvimento do ensino da
matemática no Brasil e no mundo, de alguns educadores como Euclides Roxo, Anísio Teixeira, Lauro
de Oliveira, Paulo Freire (apud Miorim 1998) e outros que contribuíram direta ou indiretamente ao
cenário apresentado sobre o desenvolvimento dessa disciplina indispensável à aquisição de conceitos inerentes e a estruturação do ser humano.
Palavras-chave: Matemática; História da Matemática; Renovação do ensino;
INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda a história da matemática sob a luz dos acontecimentos históricos,
políticos e sociais que contribuíram para a formação e construção da matemática que conhecemos
hoje. A questão de pesquisa que se pretende responder é a seguinte: Como surgiu a matemática?
Desta forma, o objetivo geral do trabalho é analisar os fatos históricos que contribuíram para a construção e consolidação da matemática. Os objetivos específicos são os seguintes:
•

Apresentar a história da matemática nos tempos primórdios;

•

Apresentar a história da matemática no Brasil;

•

Apresentar os movimentos da Matemática Moderna e da Matemática Clássica;

Assim sendo, este trabalho se justifica porque pretende analisar os fatos históricos, políticos
e sociais que impactaram sobre a matemática e a construíram da forma que a conhecemos. Este
estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica e foram utilizados métodos de análise em discussões
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teóricas, por meio de pesquisa bibliográfica.
A MATEMÁTICA NOS TEMPOS PRIMÓRDIOS
A necessidade em utilizar números pode ser encontrada desde os tempos primórdios, quando
os povos das savanas viviam da caça de pequenos animais selvagens, de raízes e frutas que colhiam.
Esses povos habitavam principalmente, espaços abertos das savanas em regiões da África, América
central, Sul da Ásia e da Europa. Devido às mudanças climáticas, eles que eram nômades, viviam em
constante migração a procura de alimentos. Porém a busca dos alimentos era uma constante indeclinável por isso tudo tinha de ser adaptado, seus instrumentos de pedra, ossos, madeira, carapaças de
animais eram adaptados para a preparação de alimentos ou para a caça, o fogo que dominaram, era
utilizado para o aquecimento e o cozimento dos produtos. Os Australopitecos, assim como os povos
das savanas, construíam machados e facas que utilizavam para a caça, esses instrumentos foram
se acumulando e surgiu então a necessidade em contá-los para a armazenagem. O Homo sapiens,
o novo homem, substituiu as moradias em cavernas por estruturas móveis – barracas construídas a
partir de pele de animais com cobertura de madeira que os mesmos levavam consigo nas caçadas.
A Idade da Pedra, assim como todas as outras épocas históricas, não compreende um período estático, a sociedade e a cultura foram se modificando com o tempo para se adaptar a um
mundo em constante transição. Nesse período a economia era baseada no binômio caçar/colher.
Com o declínio da Idade da Pedra, os povos, agora na Idade do Bronze e do Ferro, começam a se
afastar desse tipo de economia e iniciam então uma sociedade calcada em modos primitivos de agricultura e domesticação de animais. Dá-se então a sociedade que passa de povos caçadores para
uma sociedade de agricultores. As pessoas comerciavam entre si e então surge a necessidade em
registrar as partes, nas caçadas, de cada família; essas atividades dependiam da ideia de contar.
Há registros de povos da Idade da Pedra, como a tribo Sioux, que tinham calendários pictográficos
com várias décadas de história, esses registros foram evoluindo de forma linear a fim de simplificar
os símbolos utilizados pelas tribos dessa época. Nota-se então no homem primitivo, os primeiros
esforços em sistematizar conceitos matemáticos como forma, grandeza e número. Acredita-se que o
conceito de número e o processo de contar desenvolveram-se antes mesmo dos primeiros registros
históricos, escritos arqueológicos evidenciam que o homem, mesmo há milhares de anos já possuía
a capacidade de contar e o fazia conjecturalmente. Com base em tais informações podemos admitir que o homem primitivo já possuísse senso numérico, pelo menos ao ponto de identificar mais e
menos, quando retirado ou acrescentado alguns objetos de um pequeno conjunto. Nas tribos era
necessário saber quantos eram seus membros e a quantidade de carneiros do rebanho. Para saber
se os carneiros estavam diminuindo os homens primitivos utilizavam métodos de contagem simples,
que empregavam o princípio de correspondência biunívoca, que consiste em corresponder cada
animal a um tipo de marcação, dentre os mais utilizados estavam fazer ranhuras no barro ou em
pedras, dar nós em cordas e produzir entalhas de madeiras, mais tarde desenvolveram sons vocais
para registrar oralmente as quantidades dos objetos e mais tarde ainda surgiram os símbolos para a
representação desses números, os símbolos vieram com o desenvolvimento da linguagem escrita.
Com estudos de antropólogos atuais sobre os povos primitivos sabemos que utilizavam palavras
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diferentes para diferenciar dois homens de dois carneiros, algo que assemelha ao que utilizamos
hoje para diferenciar um par de sapatos e um casal de coelhos ou até mesmo uma junta de bois e
uma parelha de cavalos. O processo de contar fora sistematizado quando surge à necessidade em
efetuar contagens mais complexas, surge então o conceito das bases, como os dedos do homem
constituíram um indicio de correspondência conveniente, o 10 fora escolhido como o número de
base utilizado primeiramente. Já no Egito a matemática tinha um caráter essencialmente pratico,
não era formada por um conjunto de conhecimentos interligados e sim por um conjunto de conhecimentos em desordem. Assim como outros povos, os egípcios utilizavam a correspondência para
a contagem só que agora para números muito maiores, nessa relação estavam sete elementos,
assim, um traço vertical representava uma unidade; um osso de calcanhar invertido representava o
número 10; um laço valia 100 unidades; uma flor de lótus correspondia a 1.000 unidades; um dedo
dobrado valia 10.000; 100.000 unidades eram representadas por um girino e por fim uma figura
ajoelhada, que talvez representasse um deus, valia 1.000.000, com a junção desses símbolos eles
representavam números ainda maiores. Nos tempos atuais se invertemos a ordem dos algarismos
na hora de escrevermos os números, estaremos diante de um outro número, os egípcios não se
preocupavam com a ordem dos símbolos por isso a possibilidade de números que eles obtinham
eram muito limitadas. Não conseguimos dar uma data exata para o surgimento da matemática, tanto
aritmética quanto geométrica, Hérodo (apud Miorim, 1998) sugere que a geometria tenha surgido no
Egito, devido à necessidade em se fazer medições nas terras que eram inundadas pelo rio Nilo. Já
Aristóteles sugeriu que a geometria teria seu surgimento também no Egito, porém como lazer para
alguns sacerdotes. Os romanos sem sombra de dúvidas têm uma contribuição significativa para a
matemática atual, esses povos não utilizavam símbolos para representar os números eles utilizavam
e utilizam ainda hoje o sistema de numeração escrita, esse sistema está inserido no contexto escolar
dos dias atuais. Como podemos notar os povos de antigamente utilizavam a matemática como algo
para organizar a vida em sociedade, para além disso, precisamos encarar a Matemática como uma
linguagem universal e essencial para a vida em sociedade, uma ciência que nos permite organizar,
descrever e resolver variadas situações do nosso dia a dia.
PRIMEIROS MOVIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DO ENSINO NO BRASIL
No Brasil a matemática teve apoio de vários revolucionários, assim como esbarrou em questões políticas e militares que cercearam seus avanços, promovendo retrocessos. As contribuições
de Euclides de Medeiros Guimarães Roxo, nascido em Aracaju, Sergipe no ano de 1890 e falecido
em 1950, foram essenciais para o desenvolvimento da matemática nas escolas. Euclides que era
graduado em Engenharia Civil pela escola Politécnica do Rio de Janeiro, fora professor substituto e
catedrático de matemática do Colégio Pedro II e posteriormente Diretor do Externato, fora também
catedrático concursado do Instituto de Educação; diretor do ensino secundário do Ministério da
Educação e Saúde; participante do Conselho Nacional de Educação; membro da Comissão Nacional do Livro Didático e posteriormente Presidente dessa comissão. Atuou também como sócio na
associação Brasileira de Educação pertencendo ao Conselho Diretor e participando da Seção de
Ensino Secundário como membro e como Presidente. Em meados dos anos 20 Euclides que estava
instigado por movimentos internacionais que buscavam a renovação matemática do ensino, iniciado
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no final do século XIX, e ajustado ao movimento da Escola Nova, propôs uma mudança metodológica e curricular no Colégio Pedro II, no qual era o então diretor. As ideias de Felix Klein (1910, apud,
Roxo, 1929, que haviam sido implantadas na Alemanha e estavam sendo difundidas pelo IMUK,
atual International Comission Mathematical on Instruction (ICMI), estimularam Roxo (1929) nesse
movimento. Schubring (1999, p. 29 – 30), diz que além de ser o primeiro movimento internacional
com tal finalidade, foi também o único movimento dentre as áreas tratadas na escola naquela época,
e mais, a matemática costumava se apresentar como um paradigma para o pensamento lógico, a
matemática escolar era apresentada com um caráter paralisado e desligado da realidade do contexto
dos alunos. Daí surgiu a necessidade em se fazer uma reforma. Assim, as tendências procuravam:
•

Tornar essencialmente predominante o ponto de vista psicológico – significa que o ensino
não deve depender unicamente da matéria ensinada, mas deve atender antes de tudo ao
indivíduo a quem se tem de ensinar. Um mesmo assunto deve ser exposto a uma criança
de seis anos de modo diferente por que o é, e a uma criança de dez ainda de maneira
diversa (...). Aplicado ao ensino da Matemática, esse princípio geral nos conduz a começar
sempre pela intuição viva e concreta e só pouco a pouco trazer ao primeiro plano os elementos lógicos e adotar, de preferência, o método genético, que permite uma penetração
lenta das noções;

•

Na escolha da matéria a ensinar, ter em vista as aplicações da Matemática ao conjunto de
outras disciplinas – procurando aliviar o estudante de uma grande sobrecarga de estudo,
cujo interesse é puramente formalístico e tornar o ensino mais vivo e mais produtivo (...).

•

Subordinar o ensino da Matemática à finalidade da Escola Moderna – tornar os indivíduos
moral e intelectualmente aptos a cooperarem para o sucesso prático. Daí decorre a necessidade se terem em vista, no ensino da Matemática, as suas aplicações às ciências
físicas e naturais e à técnica (...). Mais ou menos de acordo com esses princípios, têm sido
reformados os programas dos cursos secundários de quase todos os países civilizados,
inclusive a Rússia, o Japão e a Argentina. (Roxo, 1929, p.iv-v)

A proposta de Euclides Roxo (1929) ocasionou uma definitiva e profunda mudança nos programas de matemática desse colégio. Com os trabalhos voltados essencialmente para o ponto de vista
psicológico, a matemática passou a ser aplicada ao conjunto de outras matérias e passa também
a ser tratada como um conjunto de saberes unificados, pois até então o ensino da matemática era
dividido e suas áreas eram oferecidas separadamente. Essa reforma foi homologada pelo decreto
nº 18.564 de 15 de janeiro de 1929. Euclides Roxo (1929) foi o autor da obra Matemática Elementar,
ele se baseou no modelo de texto que Breslich escrevera sobre a escola secundaria da época e
na matriz de ideias educacionais de Felix Klein (1910, apud, Roxo 1929). Os livros de Roxo (1929)
inovaram a literatura didática, pois foram os primeiros que trilhavam mudanças para o ensino da
matemática no Brasil, na época. Para Carvalho (2003), esses livros traziam aspectos educacionais
que são considerados, por educadores de nossa época, atuais, e que representavam mesmo uma
luta para a restauração do ensino-aprendizagem da matemática no país. Alguns professores se
opuseram a esse tipo de mudança, por apresentar textos completamente diferentes das doutrinas
e dos caminhos escolares da época, Ramalho Novo, Sebastiao Fontes e Almeida Lisboa criticaram
publicamente os livros e a então proposta de Roxo. Segundo o próprio Euclides Roxo (1929, p. 13),
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os programas representam a primeira tentativa de atualização dos métodos de ensino da Matemática nos cursos secundários do País. Entre 1930 e 1931 ele também escreveu artigos, que foram
publicados no Jornal do Comercio, nos quais ele fundamentava suas propostas para o ensino da
matemática. Francisco Campos assume em 1930 o recém-criado Mistério da Educação e Saúde.
Em 1931, Campos reformulou o ensino secundário e utiliza as renovações de Roxo (1929) para a reformulação do ensino matemático. Como a reforma foi imposta de forma dominadora nacionalmente,
surgiram novas reações opositoras, que agora partem de várias partes nacionais: da Igreja, que tinha
a frente o Pe. Arlindo Vieira, do Exército, representado pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro e mais
uma vez de Almeida Lisboa, então professor catedrático do Colégio Pedro II. A proposta de Roxo,
que seria implantar progressivamente as mudanças no ensino da matemática a partir de 1929 e estar
totalmente implantada até 1931, acaba sendo contrariada. Dá-se a extinção da coleção, Matemática
Elementar, e ele passa de autor a coautor da obra, já existente, Curso de Matemática juntamente
com Cécil Thiré e Melo e Souza (1929, apud Roxo, 1929). Gustavo Capanema assume o Ministério
da Educação e Saúde em 1934, nesse mesmo ano a constituição prevê a elaboração do Plano Nacional de Educação, que será elaborado pelo Conselho Nacional de Educação somente dois anos
mais tarde pelo então ministro. Para iniciar esse trabalho, Capanema distribui um questionário que
teve como objetivo recolher estudos e informações para a construção desse novo plano, esse por
sua vez investigava todos os graus de ensino. Questões foram levantadas acerca de qual orientação
deveria ser dada para o ensino secundário e para discutir essas questões. A Associação Brasileira
de Educação promoveu, entre maio e agosto de 1937, várias conferencias, entre os reunidos estava
Euclides Roxo. Ele expõe suas ideias sobre o ensino da matemática, defendidas desde 1929, que
haviam sido implantadas pela Reforma Francisco Campos, bem como suas origens. Com o golpe
militar de 1937 o Plano Nacional não entra em vigor e a Reforma Francisco Campos permanece. Nesse mesmo ano, Roxo escreve o livro A Matemática na Escola Secundaria, onde procura sistematizar
as principais tendências dos movimentos de reformas, buscou tratar de forma geral os conceitos da
Escola Nova em relação ao ensino da matemática. Mostra-se sempre preocupado com a formação
dos professores desse ramo de ensino e se faz presente no contexto de discussões sobre a educação brasileira. No desenvolvimento dos programas de matemática, esteve sempre presente lutando
bravamente para sustentar suas ideias. Pode-se notar que Euclides Roxo (1929) esteve fielmente
informado acerca de discussões no mundo, sobre o que hoje chamamos de educação Matemática
e sobre as renovações educacionais. Desde o final dos anos 20 até o início dos anos 40 lutou bravamente por mudanças no ensino da matemática.
MATEMÁTICA MODERNA E MATEMÁTICA CLÁSSICA
Com os avanços tecnológicos ocorrendo no mundo, por volta dos anos 50 surge a preocupação
com a matemática, pois ela auxiliava na construção e manutenção das grandes máquinas industriais.
Nasce no mundo a Matemática Moderna, que rapidamente atingiu o Brasil. Esse movimento tinha
como objetivo acabar com o ensino da matemática baseado na memorização de regras. As Matrizes
e Probabilidades foram enfatizadas nesse currículo moderno e a teoria do conjunto veio para unificar
a linguagem dos vários caminhos matemáticos. As principais intenções do Movimento da Matemática
Moderna foram referenciadas por Fiorentini (1995), citando Miorim, Miguel e Fiorentini:
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I – Unificar os três campos fundamentais da matemática. Não uma integração mecânica,
mas a introdução de elementos unificadores como a Teoria dos Conjuntos, as Estruturas
Algébricas e as Relações e as Funções;
II – Dar mais ênfase aos aspectos estruturais e lógicos da matemática em lugar do caráter
pragmático, mecanizado, não justificado e regrado, presente, naquele momento na matemática escolar;
III – o ensino de 1º e 2º graus deveria refletir o espírito da matemática contemporânea que,
graças, ao processo de algebrização, tornou-se mais poderosa, precisa e fundamentada
logicamente. (p.13-14)

Com o fim do Estado Novo, inicia-se uma nova Constituição liberal e democrática, que determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência à União para criar leis
sobre a educação nacional. O Ministério da Educação e Saúde, que buscavam uma postura progressista, começam a apoiar os Movimentos da Matemática Moderna. Fundamentando-se em Libaneo,
Fiorentini (1995), ressalta que naquele momento o que predominava era a Matemática Clássica,
onde, o modelo euclidiano e a concepção platônica da Matemática, eram enfatizadas e consideradas
quase impossíveis de se realizar. O ensino era centrado no professor e esse, assumia a posição de
transmissor e expositor dos conhecimentos, já com o aluno ficava o papel de decorar os conceitos
matemáticos e repassa-los nos momentos de avaliação, como nos mostra Fiorentini:
Sob essa concepção simplista de didática, é suficiente que o professor apenas conheça a
matéria que irá ensinar. O papel do aluno, nesse contexto seria o de copiar, repetir, reter e
devolver nas provas do mesmo modo que recebeu”. (1995, p.7)

Fiorentini (1995), baseado em Pavanello, destaca ainda a dualidade do ensino da matemática
nesse período e que aprender Matemática era privilégio de poucos. A escola apresentava um ensino
mecânico para as classes mais baixas, e para a classe dominante era apresentava com mais exatidão
e lógica. “O importante não era a formação de uma disciplina mental, mas sim, a instrumentalização
técnica do indivíduo para a resolução de problemas”. (Forentini, 1995, p.8). Na mesma década,
surge o movimento denominado Pedagogia Ativa que vem para se opor a Matemática Clássica,
com a proposta de transferir os aspectos lógicos para os aspectos psicológicos, da disciplina para
a espontaneidade, onde o aluno fosse valorizado e considerado no centro do processo de ensino
aprendizagem e onde o importante era a qualidade e não a quantidade. O importante nessa proposta,
que foi fundamentada nos conceitos de Jean Piaget (1971, apud RAPPAPORT, 1981), era aprender a
aprender, denominando como Proposta Construtivista. Por apresentar o espontaneísmo do ensino,
essa proposta recebeu diversas críticas, pois foi entendida como se não levasse em consideração
os conteúdos tradicionais, como as críticas abafaram as inúmeras contribuições, as mudanças
perderam-se antes mesmo de chegarem efetivamente ao cotidiano escolar. A escola tradicional e o
movimento escolanovismo consideravam que as descobertas eram o caminho para o entendimento
dos conceitos matemáticos, entretanto, a descoberta para a tendência tradicional aconteciam em
um ambiente platônico e ideal, já para a tendência escolanovista se dava no mundo onde realmente
os sujeitos viviam. Com o movimento escolanovista, a concepção empírico-ativista do processo
de aprendência ganha seu espaço, aliada aos conhecimentos filosóficos de John Dewey (1979),
essa concepção chega ao Brasil em 1920. Dewey (1979) entendia o homem como um ser inserido
em um ambiente favorável a mudanças, e na sua visão, propiciar que as crianças desenvolvessem
habilidades e aptidões por meio de experiências vividas por elas próprias, seria o verdadeiro papel
da escola, pois o conhecimento seria um instrumento de conduta e o raciocínio seria algo que se
desenvolvia buscando superar as reais limitações do homem. Buscando um movimento renovador
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do ensino, vários educadores tomaram como modelo essa corrente nas décadas de 1940 e de 1950.
Foram várias as iniciativas educacionais que compreendem o período de 1950 a 1964, em Salvador,
no Estado da Bahia, Anísio Teixeira inaugura o Centro Popular de Educação (Centro Educacional
Carneiro Ribeiro), dando início a sua ideia de escola-classe e escola-parque. Em 1952 no Ceará,
baseado nas teorias de Jean Piaget (1971, apud RAPPAPORT, 1981), Método Psicogenético, o professor Lauro de Oliveira inicia uma nova didática para o ensino da matemática. No ano de 1953 é
criado o Ministério da Educação e Cultura, e a educação passa a ser administrada pelo seu próprio
Ministério, pois até então era dirigida pelo Ministério da Educação e Saúde, que passa a ser somente
Ministério da Saúde. Em 1962, substituindo o Conselho Nacional de Educação, é criado o Conselho
Federal de Educação. E juntamente os Conselhos Estaduais de Educação. Nesse mesmo ano são
criados o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização inspirados no Método
de Paulo Freire (1996). No ano de 1964 com o golpe militar foram abortadas todas as iniciativas de
revolucionar a educação brasileira com o discurso de que as propostas eram subversivas. Muitos
educadores foram perseguidos, alguns foram mortos e outros demitidos, se exilaram, até trocaram
de função, pois apresentavam uma ideologia oposta ao do movimento. Moacir Gadotti (2003) cita
Paulo Freire (1996) e uma de suas obras, Pedagogia do Oprimido, no Regime Militar, ambos são
exemplos de educadores que sofreram nessa época:
Em 1967, ao concluir o curso de Pedagogia, escrevi meu trabalho final sobre Educação
como prática da liberdade. Paulo Freire era conhecido principalmente por seu método de
alfabetização de adultos. Concentrei meu estudo no terceiro capítulo, que trata de massificação versus educação. Três anos haviam se passado do golpe. Os jornais e até mesmo
alguns intelectuais apenas começavam a tornar conhecimento da brutalidade do regime. A
Pedagogia do oprimido ainda não havia sido publicada. Li-o pela primeira vez em francês,
quando já estava no exterior, em Genebra, trabalhando com Paulo. O encontro em 1974,
na Universidade de Genbra, com o educador que eu havia estudado sete anos antes, foi
muito emotivo para mim. Era tudo com que eu sonhava na terra de Jean-Jacques Rousseau.
(2003, p.48)

A antidemocracia do golpe, levou muitos estudantes a prisão, alguns foram feridos e até
mortos em confrontos com policiais, universidades e escolas eram invadidas e depredadas; a União
Nacional dos Estudantes foi proibida de funcionar; um Decreto de Lei de n. 477 silenciou professores e alunos; o Ministério da Justiça declara na época, que os estudantes tinham que estudar e não
podiam fazer baderna. Nesse momento deu-se a grande expansão das universidades brasileiras, é
criado então o vestibular classificatório, para ajudar aqueles que tiravam boas notas e podiam ser
classificados, porém não conseguiam vagas. A educação brasileira estava sofrendo mudanças,
alguns educadores pensavam em projetos e planos para erradicar o analfabetismo, considerando
as diferenças econômicas, culturais e sociais de cada região. É criado o MOBRAL – Movimento
Brasileiro de Alfabetização – que tinha como principal objetivo, extinguir o analfabetismo e aproveitava em sua didática o método Paulo Freire. Como o movimento não atingiu o seu objetivo e sofria
denúncias da oposição, foi extinto. A Lei 5.692 foi criada em 1971, no momento mais rigoroso da
ditadura militar, onde qualquer manifesto contrário aos interesses do governo era impedida, quase
sempre com violência física. Essa Lei de Diretrizes e Bases tinha como objetivo principal a formação
de cunho profissionalizante, que contribuísse para o aumento da produção brasileira. Nos anos 80,
se opondo as tendências tecnicistas, o construtivismo baseado na Epistemologia Genética de Jean
Piaget se fortalece, dando início ao um novo olhar do ensino aprendizagem da Educação Matemática,
essa oposição desprendia-se das concepções realizadas anteriormente pelos escolanovistas. Essa
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tendência pedagógica piagetiana apresentou-se de forma a influenciar decisivamente o ensino da
Matemática e contribuiu para a fundamentação teórica dos estudos. O conhecimento matemático,
segundo o construtivismo piagetiano, é uma interação reflexiva do homem com o meio ambiente,
assim o saber é constituído com uma construção humana, um processo onde as estruturas se relacionam entre formas e grandezas reais. A interação e a abstração reflexiva são de total importância
para a compreensão dessas estruturas, sendo necessário estabelecer relação entre objetos, ações
e ideias. O construtivismo tem como finalidade principal, a formação formativa, uma vez que os
conteúdos matemáticos executem o papel de intermediador para a construção das estruturas cognitivas. O importante agora é aprender a aprender. (FIORENTINI, 1995). Essas ideias buscavam
mudanças para o ensino da matemática, segundo Gurgel (1995), predominaram no período de 1980
a 1995, e ocorriam em vários países, apresentando alguns pontos de convergência nas propostas:
direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências básicas necessárias ao
cidadão e não apenas voltadas para a preparação de estudos posteriores; valorização do aluno e seu
papel ativo na construção do seu conhecimento; ênfase na resolução de problemas; a exploração
da Matemática por meio de experiências vividas no cotidiano; ampliação do campo de conteúdos,
incluindo, já no ensino fundamental, elementos de estatística e de probabilidade; necessidade de
envolvimento de diversas áreas de conhecimento para o entendimento e/ou análise de uma situação
problema; incentivo do entendimento dos alunos sobre a importância do uso da tecnologia e o acompanhamento de sua permanente renovação. No Brasil, algumas dessas ideias foram incorporadas
pelas propostas curriculares de Secretarias de Estados e Secretarias Municipais de Educação, a
partir de 1990. Fiorentini (1995) destaca que o fracasso do movimento Modernista da Matemática é
evidenciado pelas dificuldades apresentadas em seu ensino aprendizagem. Os estudos começam a
demonstrar que os estudantes malsucedidos na escola, não necessariamente seriam malsucedidos
na vida social (fora do contexto escolar), esses estudos levaram os estudiosos a voltarem seus esforços para os aspectos socioculturais da Educação Matemática. Para a aquisição satisfatória de um
novo conhecimento, seria interessante a escola levar em consideração os conhecimentos prévios dos
alunos e os fatores que direta ou indiretamente contribuem para o fracasso do ensino da matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do resgaste da história da matemática, podemos compreender as contribuições culturais,
históricas e políticas que ocorreram, construindo, transformando e dando origem a matemática que
temos hoje. Nesse sentido, fica claro a importância da história de vida da humanidade e da necessidade da construção de um método de registro e organização que pudesse abarcar as necessidades
de organização, contagem e registro. Assim, observamos que a matemática surgiu da necessidade
dos povos primórdios em organizar, contar e registrar seus objetos, animais e ferramentas. Com o
passar do tempo, a matemática, acompanhou a evolução da humanidade, e passou a registrar de
formas mais elaboradas e versáteis os números e registros de uma sociedade plural e desigual, onde
as riquezas são divididas entre poucos e a pobreza partilhada por muitos. No Brasil a matemática
teve apoio de vários revolucionários que incentivaram e buscaram disseminar conceitos e teorias
matemáticas nos currículos escolares, a fim de construir movimentos que se aproximassem das
necessidades reais de vida e trabalho do nosso povo e sociedade. Esses movimentos de renovação
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foram interceptados por ideais políticos e militares, deixando a educação estagnada num mesmo
patamar. E assim, com vistas na história construída pelos antepassados, podemos compreender
que a matemática de hoje é produto de um processo sistematizado, que se consolidou ao longo do
tempo e baseado nas questões políticas e sociais.
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RESUMO
O trabalho a seguir examina algumas questões teóricas sobre a adaptação na educação infantil,
trazendo algumas reflexões e considerações sobre o período de adaptação, o panejamento e acolhimento de bebês e crianças nesse momento de início nas creches, bem como, os conflitos existentes
entre instituições e famílias. É abordada também, a importância de se estabelecer uma relação de
parceria e diálogo entre as famílias e a instituição, tal como, os educadores podem contribuir de
forma significativa com metodologias que respeitem as particularidades de cada um, para que o
ingresso da criança à creche aconteça com confiança de forma prazerosa e tranquila, melhorando
a qualidade da educação infantil.
Palavras-chave: Adaptação; Educação Infantil; Creche; Família.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo trazer algumas considerações e reflexões acerca do
período de adaptação das crianças nas creches, bem como, a complexa e delicada relação entre
família e educadores durante o período de adaptação da criança na educação infantil.
Durante o período de adaptação é percebido constantes dúvidas, incertezas, dificuldades,
despreparo e angústias por parte dos pais e educadores ao que se refere ao processo de adaptação
na instituição de educação infantil.
Nesse sentido, essa pesquisa tem como foco buscar ferramentas que possam servir de referencial à prática pedagógica, com objetivo de prestar uma educação de qualidade para as crianças
e suas famílias.
Desta forma é fundamental que a criança seja o foco desse processo, respeitando-a em suas
especificidades, bem como, defender o diálogo e o estabelecimento de parcerias, concebendo os pais
como importantes parceiros para o sucesso durante o processo de adaptação e o desenvolvimento
da criança em sua totalidade.
Se as reflexões sobre os conflitos entre pais e educadores são necessárias, as buscas de
estratégias para amenizar esses conflitos e estreitar essas relações são fundamentais, pois é desta
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forma que será construída esta parceria, contemplando a criança em todos os seus aspectos.
A metodologia apresentada é pautada na afetividade e no respeito à primeira infância, para
que a criança seja mais que adaptada, seja acolhida e para que o seu primeiro contato com a creche,
seja mais prazeroso, acolhedor e humano.
O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS CRECHES
O período de adaptação ocorre nos primeiros dias letivos, onde a criança pais e professores
entram em uma fase de adaptar-se com o novo. A proposta da creche é de ganhar a confiança das
crianças e de seus familiares, fazendo dos primeiros dias o mais agradável possível.
A adaptação e muito importante para o processo de ingresso na instituição escolar.
Tanto a criança como a família passa por um processo de adaptação quando a criança entra na
creche e na maneira como acontece trará influências e reações marcantes para os pais e as crianças.
A escola deve considerar que as dúvidas, insegurança, angústia e incertezas, que envolvem os
sentimentos de todos, podem ser amenizados com um trabalho pedagógico visando um planejamento
que possa enfocar as expectativas e necessidades que devem ter início com um bom acolhimento.
É natural que a maioria dos familiares sinta certo desconforto diante da adaptação da criança
ao novo meio social. Afinal trata-se de um período de transição e expectativas, já que novos desafios
estão por toda parte.
Não é só a criança e a família que enfrentam mudanças, o educador também precisará se
adaptar, descobrindo pouco a pouco, nesta criança e nesta família, seus novos parceiros do dia a dia.
Quanto à preparação dos pais é necessário um contato prévio com os profissionais da creche,
visando a facilitação do processo de separação para o ingresso na instituição escolar.
Para os pais em geral, a decisão de deixar seu filho na creche é dificultada por uma série de
conflitos. Por um lado, a necessidade de trabalhar, por outro lado, a crença de que para se desenvolver
de forma saudável, a criança deve ser cuidada pela mãe. Por isso, aparece na família a insegurança,
a desconfiança, ou até o medo de perder o amor do filho, por deixá-lo na creche.
Esses sentimentos entram em conflitos com a alegria de conseguir uma vaga, já que esta
liberta os pais para trabalhar ou para outras ocupações.
A boa relação afetiva entre criança e educadores deve ser interpretada pelos pais como indicativo de um bom trabalho. Para isso, é importante que os pais conheçam bem qual é o papel do
professor e como é o seu trabalho. Isso lhes permite viver essa fase com maior tranquilidade.
É no período de adaptação que se possibilita que pais e educadores, através de sua convivência,
estabeleçam uma relação de confiança e respeito mútuo.
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O INÍCIO NA CRECHE: PLANEJAMENTO E ACOLHIMENTO
Nos primeiros dias ao receber os bebês, ou crianças pequenas, tem que ser elaborado um
planejamento pleno de afeto, emoções e compreensão, pois, junto com as crianças vêm diversas
reações como choro, medo, insegurança.
Deve ser elaborado um projeto pedagógico com o objetivo de receber e acolher a criança,
onde deve ser refletido e praticado por todos que integram o universo da creche e ser socializado
com as famílias.
Estudos na área da psicologia e da psicanálise mostram que atravessar o momento de adaptação de uma forma dolorosa pode marcar para sempre a relação da criança e da creche, criança/
adulto, criança/ aprendizagem, assim como desenvolver sentimentos de insegurança de confiabilidade e de afeto.
O projeto sobre acolhimento precisa ser contemplado pelos saberes: chupeta, sentido e significado: paninho, cheiro e saberes: brinquedos e objetos, afetos e posses, pessoas, lugar, tom de
voz e toque, tranquilidade e segurança.
Segundo a autora Rosa Maria de Freitas Rogério em seu artigo, O inicio do ano letivo e a
adaptação dos bebês, “O inicio do ano letivo na instituição de educação infantil traz uma grande
preocupação para os profissionais da educação: a adaptação dos bebês e a rotina da creche”, pois
só conseguimos desempenhar nossos trabalhos pedagógicos após passarmos por esta fase que é
inevitável.
É difícil para nós educadores lhe dar com esta situação, pois como entender o sentimento
que o bebê esta sentindo, uma vez que a recíproca da linguagem oral não acontece. Os bebês se
comunicam sim, mas da sua forma com choros e até balbuciando algumas palavras como mama,
papa..., chamando algum familiar. O choro também é muito frequente nos primeiros dias de aula, os
bebês choram por não estar perto de sua mãe, que até aquele momento era a única pessoa que
ele convivia no seu cotidiano, choram também porque se deparam com o novo ambiente, com os
professores e outros bebês, tudo é novo.
A adaptação ocorrerá quando o bebê se sentir seguro, confiar no educador, e para que isso
aconteça o educador precisa desde o primeiro dia de aula demonstrar carinho, atenção e é claro ter
muita paciência, lembrando sempre que aquele choro tem motivo e com a nossa ajuda será amenizado.
Os primeiros momentos do bebê na creche devem receber toda nossa atenção e ser visto
como momento privilegiado para estabelecer relações de afetividade, um exemplo é a hora do banho
que deve ser tranquilo e ao mesmo tempo alegre, músicas e brinquedos pedagógicos podem facilitar
este momento. Outro momento importante é a hora do “soninho” nós educadores devemos buscar
informações com os familiares, se a criança possui algum costume ou utiliza algum objeto para dormir.
A ADAPTAÇÃO DOS BEBÊS NO INGRESSO À CRECHE
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Nós educadores devemos nos atentar a faixa etária da criança, assim nós preparando para
lhe dar com cada turma, e em especial com os bebês que não falam, mas também passam por este
processo.
Segundo a autora Rosa Maria de Freitas Rogério em seu artigo, O início do ano letivo e a
adaptação dos bebês, “O início do ano letivo na instituição de educação infantil traz uma grande
preocupação para os profissionais da educação: a adaptação dos bebês e a rotina da creche”, pois
só conseguimos desempenhar nossos trabalhos pedagógicos após passarmos por esta fase que é
inevitável.
É difícil para nós educadores lhe dar com esta situação, pois como entender o sentimento
que o bebê está sentindo, uma vez que a recíproca da linguagem oral não acontece. Os bebês se
comunicam sim, mas da sua forma com choros e até balbuciando algumas palavras como mama,
papa..., chamando algum familiar para que venha “socorrê-lo”.
O choro também é muito frequente nos primeiros dias de aula, os bebês choram por não estar
perto de sua mãe, que até aquele momento era a única pessoa que ele convivia no seu cotidiano,
choram também porque se deparam com o novo ambiente, com os professores e outros bebês, tudo
é novo.
Mas nós educadores devemos nos empenhar ao máximo para que a criança se adapte da
melhor forma possível, só assim a criança poderá se desenvolver aprender mais, e isto vem como
um processo de socialização que é feito aos poucos.
A adaptação ocorrerá quando o bebê se sentir seguro, confiar no educador, e para que isso
aconteça o educador precisa desde o primeiro dia de aula demonstrar carinho, atenção e é claro ter
muita paciência, lembrando sempre que aquele choro tem motivo e com a nossa ajuda será amenizado.
Os primeiros momentos do bebê na creche devem receber toda nossa atenção e ser visto
como momento privilegiado para estabelecer relações de afetividade, um exemplo é a hora do banho
que deve ser tranquilo e ao mesmo tempo alegre, músicas e brinquedos pedagógicos podem facilitar
este momento. Outro momento importante é a hora do “soninho” nós educadores devemos buscar
informações com os familiares, se a criança possui algum costume ou utiliza algum objeto para dormir.
A autora Rosa Maria cita também que no período de adaptação os bebês ficam agitados,
então a escola deve disponibilizar mais funcionários para ajudar principalmente na hora do banho
e da alimentação, pois haverá momentos em que mais de um bebê estará chorando, isto é normal,
pois ao notar que o colega está chorando o mesmo fica estressado e com medo do desconhecido.
Até os sete ou oito meses o bebê não distingue, visualmente sua mãe de outros adultos estranhos. Sugere-se destinar dois ou três dias para adaptação da mãe à creche e ao que tudo isso
possa significar para ela: sentimentos de culpa pelo “abandono” do filho, ciúme, etc.
Nesse período convida-se a mãe a participar dos cuidados de seu filho, enquanto ela observa
como os outros são tratados pela equipe do berçário. Isso visa tranquilizá-la e ao mesmo tempo dá a
equipe do berçário oportunidade de observar como a mãe cuida do seu filho, conhecer os cuidados
a que ele está acostumado também para saber como é a relação dos dois.
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Em creches assistenciais aproveita-se esta ocasião para ensinar as mães os cuidados corretos
de higiene e da alimentação dos bebês, além de noções de estimulação.
Se a relação tiver sido boa (afetivamente suficiente) com a sua mãe, a criança terá desenvolvido uma base suficiente de autoestima, sentir-se á segura e em poucos dias estará aceitando o novo
ambiente e as pessoas. Caso contrário deve se solicitar a presença da mãe por mais alguns dias.
Abandonar á força um bebê que apresenta esse tipo de reação (incontrolável, com ansiedade
e pânico), os estranhos são inteiramente desaconselháveis. Além do mal que fará a saúde física e
mental da criança, nada adiantará na sua adaptação e em muito prejudicará o trabalho de todo o
berçário.
Os educadores devem ficar atentos ao ambiente da creche, que deve ser colorido para chamar
a atenção dos bebês, músicas também ajudarão e podem ser frequentes, ora alegres (cantigas), ora
calmas (canções para ninar), mas o mais importante é o carinho que o educador vai dedicar à criança, assim transmitindo afetividade e segurança. Os choros irão aos poucos cessar e a recompensa
virá a cada sorriso e desenvolvimento da criança.
Então nosso trabalho pedagógico só acontecerá após está fase passar e se nos dedicarmos
a ajudar neste processo, acontecerá tranquilamente dentro das nossas expectativas, devemos estar
preparados, pois esta fase é inevitável e muito importante na vida do educando.
A RELAÇÃO FAMÍLIA E INSTITUIÇÃO
Em se tratando dos direitos da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente menciona,
“temos direito a uma educação de qualidade..., e é direito dos pais ou responsável ter ciência do
processo pedagógico bem como, participar das definições das propostas educacionais”, sendo assim notamos que a cumplicidade entre escola e família é indispensável para manter bom nível de
educação e para que o processo de adaptação escolar ocorra de maneira tranquila.
A união entre família e escola cria laços de cumplicidade capaz de formar o cidadão ideal
para viver na sociedade. Assim a criança estará preparada para lidar com os novos desafios que
encontrará no decorrer da vida, e se neste período de adaptação tiver um acolhimento adequado,
tanto da escola como dos responsáveis, trará segurança a todos envolvidos neste processo.
Os pais devem confiar no trabalho da creche, assim, quando os pais confiam, sentirão segurança na “separação”, e este sentimento se transmitirá espontaneamente á criança, que se sentirá
mais segura e feliz.
Os pais devem incentivar seu filho a se aproximar da educadora e procurar ajuda quando
necessitar de alguma coisa, para que crie laços efetivos com ela.
A educadora atende a um grupo de crianças, procurando distribuir igualmente sua atenção a
todos, por isso ela como educadora precisa de ajuda para interagir as crianças aos novos amigos.
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Melo (2008), relata em seu artigo, que quando a criança inicia sua vida escolar ela se depara
com dois desafios, o novo ambiente que irá se socializar e a difícil separação dos familiares.
De acordo com Melo (2008), antes do início a caminhada da vida escolar é necessário que
haja uma preparação juntamente com os familiares, pois além de existir a insegurança das crianças
há também insegurança dos pais, e isto trará, mas segurança.
Melo (2008) ressalta ainda, que só é possível compreender o sentimento que a criança está
tendo nesta fase partir do momento que entendemos o sentimento dos familiares. Um dos momentos
mais fortes neste processo é o primeiro dia, além das crianças se demonstrarem ansiedade, nervosismo, medo do desconhecido, os pais também enfrentam essas sensações e sentimentos.
A autora cita em seu artigo que mesmo que a criança tenha este ingresso à vida escolar como
algo agradável e que servirá para seu crescimento social, ela também se sentirá em um momento
de desconforto, pois ele passará a ter menos tempo com a família.
Melo, ressalta também sobre a importância do comprometimento dos pais que precisam conversar com seus filhos, explicar que eles não irão abandoná-los e que após algum tempo na creche
os pais retornaram para buscá-los.
É de suma importância que a equipe escolar dê aos familiares uma atenção especial alertando-os sobre o que pode vir a acontecer com a criança, como choros, alimentação, sono, mostrar
aos pais que nesta fase inicial isto é normal e que com a interação ajuda entre a escola e o familiar
isso ira passar.
Podemos então notar, que a relação entre escola e família deve ser pautada no diálogo, parceria, cumplicidade e confiança, priorizando sempre o bem estar da criança nos aspectos físicos,
afetivos e sociais.
A adaptação também ocorre quando há troca de professor, que pode ocorrer tanto no inicio do
ano letivo como no decorrer do ano, quando um professor precisa se ausentar, por licença medica
ou para trabalhar em outra escola.
Segundo o Referencial Curricular Nacional da educação da educação infantil (1998), “para
cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário
com suas necessidades, confiando em suas capacidades, disso depende a construção de um vínculo
entre quem cuida e quem é cuidado”.
Este vínculo, previsto no Referencial Curricular Nacional da educação infantil pode acabar se
tornando no futuro um obstáculo para que os alunos se adaptem ao novo professor.
Para a psicóloga e educadora Paula Freire, em seu artigo atos de entrega, ressalta que é
importante que as crianças aprendam a estabelecer ricas relações, mas também é importante capacitá-las para despedidas.
Assim, notamos a necessidade de um trabalho conjunto entre educadores, para que o aluno
aprenda a conviver com todos os professores, não sofrendo tanto com as despedidas que acontecerá
mais cedo ou mais tarde.
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Segundo Freire (2011), o professor deve sim fazer com que os educandos criem vínculos com
ele, mas procurando mostrar a eles que existem outros educadores e que cada um tem seu modo
de ser e de trabalhar, mas todos são capacitados e merecedores de confiança.
Para que esta adaptação ocorra com mais facilidade, o novo educador deverá usar atividades
que façam com que os educadores aprendam a gostar do novo professor criando, assim vínculos
afetivos entre ambas as partes.
Este laço afetivo só acontecerá aos poucos, no dia a dia, pois este contato diário resultará
em um vínculo muitas vezes nós educadores passam mais tempo com a criança do que os próprios
familiares.
Portanto, criar vínculos afetivos é fundamental, mas nós educadores devemos estar atentos
para que este aluno não se torne dependente, para que ele não venha a sofrer futuramente com a
separação, precisamos prepará-las para que ao mudar de professor ela se adapte da melhor forma
possível.
O período de adaptação é sempre uma experiência dolorosa para a criança, até o momento
em que ela consegue se acostumar com o novo ambiente em que irá se socializar. É difícil, pois implica a uma perda, renúncia á proteção da pessoa em que ela conviveu até este momento, os pais
ou responsáveis. Este processo pode durar muito ou pouco tempo, mas sempre ocorre.
É importante que os educadores tenham plena consciência que a criança se desligará por muitas
horas do seu dia do seio familiar, irá se deparar com uma série de mudanças: troca de residência,
retirada de chupetas, fraldas e outros objetos, troca de mobília do quarto do bebê, afastamento
temporário de parente próximo ou animal de estimação, estas alterações podem influenciar a saúde
da criança, contribuindo para que possíveis sintomas físicos aconteçam durante a o período de
adaptação.
Segundo Campos (2004), os sintomas que as crianças apresentam como doenças, regressões, alterações de comportamento, estão aí para comprovar que elas não falam que as coisas não
vão bem somente chorando.
Aliás, o choro na hora da separação é frequente, associado muitas vezes ao sono, fome e
cansaço, devido à mudança em sua rotina. A ausência do choro também pode ocorrer, o que não
significa que a criança não esteja sentindo a separação, a diferença está apenas na forma em que
cada criança reage.
Há ainda outros efeitos durante este processo, onde as crianças podem parecer aflitas, frustradas, ansiosas, angustiadas, assustadas, irritadas, podendo morder, gritar, bater (em outras crianças,
nas educadoras ou em si mesmas), ou não se alimentar direito.
Quando a criança enfrenta muitas dificuldades para afastar-se de seus familiares, isto indica
que falta segurança emocional ou afetiva. Se isto ocorre, a criança sofre e somatiza isso, podendo
apresentar sintomas físicos como: febre, vômitos, diarreia, tosse nervosa, alergias, etc. Todos devemos
estar alertas a estes sintomas que pode estar vindo de um possível desajuste emocional referente a
nova situação, mesmo quando ela não apresentar choro.
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Campos (2004) ressalta que as crianças que vão à escola pela primeira vez, sofrem de ansiedade da separação. Eles sentem medo de que os pais não voltem para buscá-las e fantasiam o
abandono.
É possível também que o grande investimento emocional que a criança realiza neste período
a torne menos resistente a infecções. Alguns pediatras suspeitam do alto índice de doenças que
ocorrem no início do ano letivo, outros fatores não podem ser ignorados, como: primeira exposição
da criança a grupos estranhos, e quanto menos a idade da criança menos resistência imunológicas
ela tem.
De qualquer forma a escola deve manter os pais informados sobre qualquer sintoma que a
criança apresente neste período, alertando-os e pedindo a colaboração e observação constante
por parte dos pais, indicando que leve a criança ao médico, diante de qualquer sintoma físico, para
amenizar estes efeitos psicossomáticos que podem surgir.
A decisão de matricular um filho na creche é motivo por diferentes razões, e deve resultar de
uma atitude pensada, consciente e segura de que isso será algo bom para ele. Se os pais tiverem
dúvidas, isso é transmitido a criança, que ficará assustada, o que não será bom, pois dificultarão no
processo de adaptação de ambas as partes.
Os pais devem confiar no trabalho da creche, assim, quando os pais confiam, sentirão segurança na “separação”, e este sentimento se transmitirá espontaneamente a criança, que se sentirá
mais segura e feliz.
A separação, embora seja um processo doloroso, tanto para a criança, como para os pais,
pode ser compreendida pelo seu lado positivo, pois auxilia a criança a ganhar mais autonomia e
confiança em si mesma.
O choro na hora da separação é frequente, principalmente nos primeiros dias, e cabe ao
responsável entregar a criança, entregando-a a educadora e incentivando-a a ficar na creche. Não
é recomendável deixar o educador com o encargo de retirar a criança do colo dos pais para que ela
não se sinta alvo de disputa, as intenções de deixá-la na creche devem ser claras e honestas, caso
contrário, vão gerar inseguranças na criança.
Os pais devem incentivar seu filho a se aproximar da educadora e procurar ajuda quando
necessitar de alguma coisa, para que crie laços efetivos com ela.
Melo (2008), relata em seu artigo, que quando a criança inicia sua vida escolar ela se depara
com dois desafios, o novo ambiente que irá se socializar e a difícil separação dos familiares.
De acordo com Melo (2008), antes do início a caminhada da vida escolar é necessário que
haja uma preparação juntamente com os familiares, pois além de existir a insegurança das crianças
há também insegurança dos pais, e isto trará, mas segurança.
Melo (2008) ressalta ainda, que só é possível compreender o sentimento que a criança está
tendo nesta fase partir do momento que entendemos o sentimento dos familiares. Um dos momentos
mais fortes neste processo é o primeiro dia, além das crianças se demonstrarem ansiedade, nervo76
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sismo, medo do desconhecido, os pais também enfrentam essas sensações e sentimentos.
A autora cita em seu artigo que mesmo que a criança tenha este ingresso à vida escolar como
algo agradável e que servirá para seu crescimento social, ela também se sentirá em um momento
de desconforto, pois ele passará a ter menos tempo com a família.
Melo, ressalta também sobre a importância do comprometimento dos pais que precisam conversar com seus filhos, explicar que eles não irão abandoná-los e que após algum tempo na creche
os pais retornaram para buscá-los.
É de suma importância que a equipe escolar dê aos familiares uma atenção especial alertando-os sobre o
que pode vir a acontecer com a criança, como choros, alimentação, sono, mostrar aos pais que nesta fase inicial isto
é normal e que com a interação ajuda entre

a escola e o familiar isso irá passar.

Os pais devem conversar com os filhos e nunca mentir, despedir-se quando for para casa,
lembrando que logo voltaram para buscá-los, além de não se atrasar na hora da saída. Devem incentivar os filhos mostrando os pontos positivos de estar na creche como: novos amigos, professores,
as brincadeiras e atividades que foram desempenhadas na instituição de educação infantil.
A família deve ajudar nesta construção de confiança, encorajando-os, mostrando que eles
estão crescendo e se desenvolvendo a cada dia. E se os pais confiarem no trabalho responsável da
escola, a criança também sentirá esta confiança que auxiliará na adaptação.
Depois desse tempo de adaptação onde os pais, instituição e educadores trabalharam em
parceria, todos ficarão mais tranquilos e observarão o desenvolvimento e avanços da criança.
Podemos então notar, que a relação entre escola e família deve ser pautada no diálogo, parceria, cumplicidade e confiança, priorizando sempre o bem estar da criança nos aspectos físicos,
afetivos e sociais.

METODOLOGIAS PARA AJUDAR NA ADAPTAÇÃO
Segundo Nicolau (1993), a adaptação das crianças merece a organização de um plano de
ensino de adaptação, envolvendo objetivo muito concreto. Diante disso, nós educadores devemos
não somente fazer com que a criança pare de chorar, mas utilizar de métodos que auxiliem nesta
difícil fase que é a adaptação.
Para que haja um bom e tranquilo processo de adaptação, é preciso atentar-se á uma série
de questões que subsidiarão este período e auxiliarão neste processo.
Para a autora, antes de dar início ao ano letivo, é necessário que educadores e coordenador
pedagógico se reúnam para trocar informações e experiências que servirão como base, já que muitas crianças vêm de outras turmas e, dessa forma, conhecer características do novo grupo ajudará
na adaptação.
Outra ação importante é uma reunião inicial com os pais, onde é necessário, esclarecer todas
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as dúvidas, trocar informações, conhecer algumas especificidades de cada criança, informar aos pais
sobre os possíveis efeitos da adaptação e estabelecer os primeiros vínculos entre pais e educadores.
Neste primeiro contato o professor deve procurar passar segurança aos pais, mostrando que
o período de adaptação pode durar pouco ou muito tempo e que isto vai depender não somente da
criança, mas de todos os envolvidos.
Nos primeiros dias, a instituição deve optar por horários reduzidos e também pode permitir
que a presença dos pais durante algum tempo, para que conheçam a rotina, a organização, as educadoras para que tanto os pais, quanto as crianças se sintam mais seguros.
A equipe escolar deve se preocupar em preparar um ambiente atrativo para receber a criança
onde a música, a arte e o brincar devem estar presentes em todos os momentos. A criança deve ter
contato com objetos do ambiente familiar e suas produções devem estar expostas para lhe dar maior
sensação de acolhimento e pertencimento.
As práticas de cuidado não podem ser esquecidas, o educador deve estar atento durante o
banho, as trocas e a alimentação, aproveitando este momento para estabelecer os primeiros vínculos
afetivos com os pequenos.
Para que a criança se sinta realmente acolhida, segura e querida, preparamos o ambiente,
tornando-o o mais atrativo e agradável possível para a criança, os locais de higiene e refeições também são preparados pensando sempre no bem estar e segurança das crianças.
CONSIDRAÇÕES FINAIS
Compartilhar cuidados e educação da criança pequena, demanda dos profissionais e dos
famíliares uma pré-disposição e reflexão sobre o que seja melhor para a criança.
Portanto, é fundamental o rompimento de práticas tradicionais, baseadas no senso comum,
do que julgam ser melhor para a criança, ou de como a família deve educar a criança pequena, pois
a partir de um trabalho sério, comprometido e com foco na criança, é que se consegue estabelecer
um relacionamento harmonioso entre essas duas instituições, considerando a família, sua trajetória,
seus saberes e suas positivas contribuições para a instituição, contribuições estas fundamentais ao
desenvolvimento da criança pequena.
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RESUMO
Este artigo apresenta concepções pedagógicas sobre a importância da leitura na educação infantil,
no âmbito familiar e social. Enfatizando a necessidade de se ter hábitos de leitura na infância para
construção do conhecimento e cultura. Entrevistados vários professores e pais falaram sobre a
leitura, se gostam de ler e se cultivam esse hábito com seus filhos. Mesmo parecendo um assunto
básico, ainda é necessário conversamos sobre a importância desse tema e melhorarmos as práticas
de leitura em todos os campos, em casa, na escola etc. A leitura vai contribuir para a criticidade da
sociedade. A leitura transforma, liberta e possibilita ter melhor qualidade de vida e atualmente não
é mais possível progredir e expandir na sociedade sem o ato de ler e escrever, que é um direito de
todo cidadão e dever de uma sociedade responsável.

Palavras–chave: Leitura; Educação infantil; conhecimento.
Introdução
Este artigo buscou enfatizar a importância da leitura desde a infância no processo de aprendizagem das crianças na educação infantil, pois mesmo com a globalização e a expansão da tecnologia,
ainda temos pouca divulgação da importância da leitura e de movimentos que estimulem a difusão
da leitura pelo país. É importante ler, porque segundo especialistas a leitura desenvolve a imaginação, criatividade e dá à oportunidade de conhecer novas culturas e adquirir novos conhecimentos.
De acordo com Paulo Freire (1989) a leitura deve ser crítica e o gosto pela leitura se desenvolve na medida em que os conteúdos sejam interessantes e de acordo com as necessidades dos
leitores, então sendo assim ênfase em tornara leitura um hábito na vida das crianças e ajudando as
a serem críticas e reflexivas. Quando na infância a família e a escola tiverem uma parceria em busca
do bem-estar da criança ensinando a cultivar hábitos saudáveis e estimulando leituras, na vida adulta
elas vão ser cidadãos mais conscientes e participativos nas questões sociais e políticas.
O processo de ensino – aprendizagem das crianças necessita de uma parceria entre a escola
e a família, pois todos estão envolvidos nesse processo e cada um tem o seu papel no desenvolvimento da criança, por exemplo, a escola cuida da parte formal do ensino, pois os professores são
formados e capacitados para ensinar as disciplinas adequadas a cada fase da aprendizagem escolar.
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A família tem o papel de educar as crianças e junto com a escola e a comunidade cuidarem do seu
desenvolvimento social, para isso a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o E.C.A(Estatuto da Criança e do Adolescente) asseguram o acesso e a permanência das crianças na escola.
Segundo a LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) em seu artigo 29.
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada
pela Lei n° 12.796, de 2013).

A prática pedagógica passou por diversas mudanças e não tem mais uma visão tradicionalista
da educação, onde o aluno era visto como uma tabula rasa e que o professor deveria transmitir o
conhecimento para eles. Estudos como os de Vygotsky, nos mostram que as crianças trazem para
escola conhecimentos os prévios, ou seja, o conhecimento adquirido fora da escola e os professores devem usá-los no processo educacional e o construtivismo vem se expandindo neste século.
O construtivismo é importante, pois leva em conta o aprendizado do aluno e não usa de métodos
tradicionais no processo de aprendizado.
Seu maior expoente foi Lev S. Vygotsky (1896-1934) Que realizou diversos estudos e estes
que contribuíram muito para educação. Hoje o construtivismo está presente na formação de muitos
professores, pois as universidades usam estes estudos como base para formarem os professores.
Na linha de pensamento do construtivismo podemos entender que se o aluno leva para a escola
conhecimentos prévios, então a família tem e pode obter oportunidades de inserir o hábito da leitura
no seu seio familiar, pois tem muitas bibliotecas nas escolas e em lugares públicos que emprestam
os livros.

A importância da leitura para a construção do vocabulário ativo
O ato de ler é um direito de todos, pois significa mais do que uma necessidade escolar é
uma necessidade social e pessoal, porque é com a leitura que podemos ultrapassar as barreiras
espacial-temporais e descobrirmos novas possibilidades e adquirir novos conhecimentos. A leitura
possibilita realização pessoal, ajuda no desenvolvimento da autoestima do aluno e o insere no mundo
econômico do seu país. De acordo com Geraldi (1999, p. 88) o ensino da língua portuguesa deveria
centrar-se em três práticas, a saber: leitura de textos, produção de textos e análise linguística, pois
para este autor
[...] essas práticas, integradas no processo ensino-aprendizagem tem dois objetivos interligados que são: [...] tentar ultrapassar, apesar dos limites da escola, a artificialidade que
se institui na sala de aula quanto ao uso da linguagem; possibilitar; pelo uso não artificial
da linguagem, o domínio efetivo da língua padrão em suas modalidades oral e escrita [...]
(Geraldi, 1999:88).

Para esse autor a leitura de textos nas escolas não deve ser realizada de forma passiva, visando apenas à correção de redações e o modo como o aluno utiliza a gramática e o professor deveria
ser mais dinâmico e reflexivo, pois para que os alunos tenham interesse em aprender gramática não
basta apenas que o professor realize atividades de fixação como muitos exercícios feitos de forma
tradicional. Nos PCN´S (Parâmetros Curriculares Nacionais) de Língua Portuguesa tem várias propostas de atividades relacionadas a língua portuguesa, porém é muito criticado, pois alguns críticos
dizem que a realidade da sala de aula é bem diferente da realidade das salas de aula do nosso país,
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o que não condiz com o contexto da escola.
Em meio às dificuldades sociais das várias situações escolares enfrentadas pelos professores do ensino de língua portuguesa e seus alunos são visíveis as diversidades do ensino da língua
padrão e leitura bem estruturada, entre esses fatores negativo estão à falta de recursos (de ambas
as partes envolvidas, tanto escola como o aluno e sua família), o difícil acesso à cultura, a falta de
estímulos e o mau uso das tecnologias.
A falta de recursos financeiros por parte da escola é um fator negativo, porque os livros e
materiais pedagógicos bons têm custo elevado e a política pública não dá o devido valor e não investem em recursos mais efetivos. A falta de recurso dos familiares, pois os alunos de pedem da
família para poderem ter os livros e demais objetos de leitura, já que são os responsáveis que tem o
dinheiro para comprar os livros e esses podem e muito influenciarem as crianças tanto nos hábitos
saudáveis quanto nos hábitos errôneos já que é no seio da família que aprendemos a cultura em
que vivemos. O difícil acesso à cultura é constante na vida das pessoas de baixa renda e de classes
sócias desfavoráveis, essas pessoas não têm contato com museus, teatros e outros centros culturais
devido à falta de conhecimento sobre esses e a falta de recursos.
A tecnologia é importante para o desenvolvimento social e econômico, traz muitos benefícios
para a humanidade, mas o mau da tecnologia provoca danos às pessoas e as crianças que cada
vez mais cedo entram em contato com alguns objetos tecnológicos, como televisão, computadores,
celulares entre outros. Essa exposição ao mundo tecnológico deve ter orientação de responsáveis,
pois existem perigos que muitas vezes são camuflados e possibilita a distração das crianças e consequentemente a falta de atenção e interesse no ambiente escolar.
O aluno vai construindo sua linguagem e atingindo sua maturidade de leitor ao longo de sua
familiaridade com os textos, com os quais vai tendo contato, estreitando sua relação com a leitura
dos textos, da vida, do mundo. Geraldi (1999:90) afirma que:
“se o objetivo último do processo é o domínio ativo e passivo da variedade culta da língua portuguesa, os caminhos possíveis me parecem àqueles apontados pela pesquisa psicolinguística, na área de aquisição da linguagem.”

No contexto da globalização a estrutura da família brasileira teve mudanças como no caso das mulheres que estão cada vez mais se ausentando do lar para trabalhar fora, antigamente essas tinham
o papel de cuidarem da casa e das crianças, mas conseguiram conquistar seu lugar no mercado de
trabalho e estão ajudando seus parceiros que antes assumiam o papel de chefe de família e sustentavam a família, hoje em dia tem muitas famílias que são construídas com a junção do desmanche
de outra família, por exemplo, pais que se separam e casam com outra pessoa e se tem filhos uns
ficam com o pai, outros com as mães e tem muitas famílias que são somente a mãe e o filho ou pai
e o filho, enfim não necessariamente tem a antiga função de pai, mãe e filho. Esta nova formação
influencia no processo de aprendizagem das crianças, pois os pais têm cada vez menos tempo para
participar da vida acadêmica dos seus filhos.
Segundo Victor Henrique Paro (1995), em seu livro por dentro da escola pública chama a
atenção para a relação entre os envolvidos no processo de ensino aprendizagem e nos diz que a
comunidade deve buscar mecanismos de defesa para melhorarem sua qualidade de vida e de ensino
e que devem ter uma participação efetiva na escola, pois a comunidade tem direito e dever de parti82
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cipar e toda escola deve em seu P.P.P (Projeto Político pedagógico) ter a sugestão e participação da
comunidade, como isso pode ser feito? Pode ser feito, por exemplo, através de reuniões e eventos
na escola. Mesmo que a escola seja particular a família também deve ter participação.
Como instrumento de pesquisa foi utilizado questionários para a coleta de informações sobre
o que os professores pensam sobre a importância da leitura na educação infantil e outro questionário para os pais, para sabermos o que eles pensam sobre o assunto e se eles participam na vida
acadêmica dos filhos e os estimulando hábito da leitura.
Questionário com professores:
Nome: Rosinei
Formação: Magistério
Há quantos anos atua na área?
Resposta: 13 anos
Qual a importância da leitura na vida da criança?
Resposta: A importância da leitura nos primeiros anos de vida de uma criança, para que elas possam
desenvolver a criatividade, se tornar uma pessoa reflexiva, analítica e critica.
Na sala de aula as crianças têm contato com os livros?
Respostas: Sim
Os livros ficam ao alcance das crianças?
Resposta: Sim, ficam numa altura que eles consigam pegar e manuseá-los.
Você acha que é importante que as crianças tenham contato desde cedo com diversos tipos de
leituras?
Resposta: Sim! Para que se tornem seres humanos capazes de codificar e decodificar diversos tipos
de leitura e informação.
Nome: Sonia Maria
Formação: Pedagogia
Há quantos anos atua na área?
Resposta: 03 anos
Qual a importância da leitura na vida da criança?
Resposta: É importante a leitura nos primeiros anos de vida de uma criança, para que elas possam
desenvolver a criatividade, se tornar uma pessoa reflexiva
Na sala de aula as crianças têm contato com os livros?
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Respostas: Sim
Os livros ficam ao alcance das crianças?
Resposta: Sim, ficam numa altura que eles consigam pegar e manuseá-los, diariamente
Você acha que é importante que as crianças tenham contato desde cedo com diversos tipos de
leituras?
Resposta: Sim! Para que se tornem seres humanos capazes de codificar diversos tipos de leitura e
informação adequada respeitando a faixa etária.
Nome: Edilene
Formação: Pedagogia
Há quantos anos atua na área?
Resposta: um ano
Qual a importância da leitura na vida da criança?
Resposta: è importante criar cidadãos reflexivos
Na sala de aula as crianças têm contato com os livros?
Respostas: Sim
Os livros ficam ao alcance das crianças?
Resposta: Sim, ficam no alcance dos mesmos.
Você acha que é importante que as crianças tenham contato desde cedo com diversos tipos de
leituras?
Resposta: Sim! Para que se tornem seres humanos capazes de ter uma boa interpretação no geral.
Nome: Thais
Formação: Pedagogia
Há quantos anos atua na área?
Resposta: Dois anos
Qual a importância da leitura na vida da criança?
Resposta: A leitura é essencial a formação cidadã e a inserção social, além de contribuir para construção da prática crítica e reflexiva
Na sala de aula as crianças têm contato com os livros?
Respostas: Sim
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Os livros ficam ao alcance das crianças?
Resposta: Sim os livros estão ao alcance das crianças nas salas de aula e na biblioteca.
Você acha que é importante que as crianças tenham contato desde cedo com diversos tipos de
leituras?
Resposta: O contato com os livros desde criança é importantíssimo tanto para construção de futuros
leitores, quanto para o desenvolvimento integral por meio do lúdico.

Questionário com os pais:
Nome: Fernanda
Idade: 35 anos
Quantos filhos?
Resposta: Um
Você gosta de ler?
Resposta: Gosto bastante
Você incentiva seu(s) filho(s) a ler?
Resposta: Sim, leio para meu filho todos os dias antes de dormir. Constantemente vamos a livrarias
e compramos livros.
Qual seu tipo preferido de leitura?
Respostas: Eu gosto de livros de ficção, gêneros variados e também de filosofia.
Nome: Odeneide
Idade: 33 anos
Quantos filhos(s)?
Resposta: Uma filha
Você gosta de ler?
Resposta: Sim
Você incentiva seu(s) filho(s) a ler?
Resposta: Sim
Qual seu tipo preferido de leitura?
Resposta: Minha leitura preferida é a estrangeira
Nome: Magna
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Idade: 30
Quantos filhos?
Resposta: Um
Você gosta de ler?
Resposta: Não muito
Você incentiva seu(s) filho(s) a ler?
Resposta: Sim
Qual seu tipo preferido de leitura?
Resposta: Aventura e conhecimento geral
Nome: Maria
Idade: 35 anos
Quantos filhos?
Resposta: duas filhas
Você gosta de ler?
Resposta: Sim. Gosto de ler
Você incentiva seu(s) filho(s) a ler?
Resposta: Sim incentivo
Qual seu tipo preferido de leitura?
Resposta: Leitura de livros religiosos

Os resultados da pesquisa foram: A pesquisa com os professores foi positiva, pois a maioria
demonstrou conhecer o quanto é importante a leitura e como é necessária na vida acadêmica, tanto
da criança quanto do professor.
Com os pais: A pesquisa também foi positiva, porque os pais de mostraram terem conhecimento sobre a necessidade de ler e incentivar os filhos a lerem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo maior mostrar que mesmo diante de tantas exigências e dificuldades encontradas no contesto escolar e familiar é possível reservar um tempo para leitura e a
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criação do hábito de ler. A importância da leitura na educação infantil deve ser mais enfatizada e
disseminada nas escolas e nas famílias, sendo objeto de conhecimento e um mecanismo de socialização, porque o ato de ler-nos leva a adquirir novas culturas, tecnologias e muitas coisas relacionadas
ao universo em que vivemos.
Na escola a leitura deve ser estimulada, pois é nessa instituição que as crianças muitas vezes
têm seu primeiro contato com a leitura e com livros, apesar de os livros serem muitos enfatizados a
leitura não se restringe apenas a eles, porque existem vários gêneros textuais entorno de nós e que
são modos de leitura, como por exemplo: Bulas de remédio, cartas, e-mails, placas etc.
A leitura transforma, liberta e possibilita ter melhor qualidade de vida e hoje em dia não é mais
possível progredir e expandir na sociedade sem o ato de ler e escrever, que é um direito de todo
cidadão e dever de uma sociedade responsável.
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RESUMO
No cotidiano escolar é cada vez mais comum crianças que não conseguem acompanhar o ritmo de
aprendizagem de seus colegas. Os motivos desses aspectos são diversos, e vão desde problemas
de incapacidade intelectual, até pequenas desadaptações que se transformam em obstáculos para
um processo de ensino-aprendizagem significativo. Com isso, ficaremos atentos aos alunos que
têm dificuldade de atenção e concentração (Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade-TDAH)
e contribuir com uma medida preventiva e reeducativa, a partir da psicomotricidade que estuda a
relação entre o movimento e o pensamento.
Palavras-chave: Psicomotricidade; Transtorno de Déficit de Atenção; Hiperatividade; Estimulação
Psicomotora.
INTRODUÇÃO
Hoje se torna cada vez mais importante sabermos lidar com as dificuldades de aprendizagem
do aluno, é cada vez mais frequente vermos crianças com algum transtorno, por isso à necessidade
de obter informações sobre essas diversidades. Acredita-se que a Psicomotricidade pode colaborar
minimizando os comportamentos característicos das crianças que apresentam esses transtornos.
Para desenvolver essas questões é necessário compreender os benefícios da Psicomotricidade, e
como contribuirá com o desenvolvimento da atenção e concentração das crianças com TDAH. Os
portadores de TDAH têm seus movimentos prejudicados, por conta da disfunção no 3º neurobloco
que é responsável pelas praxias (finas e globais), consequentemente prejudicando a sua execução
e planificação.
Este artigo tem como base a pesquisa bibliográfica, organizada com um breve relato do TDAH,
e os benefícios da ciência Psicomotricidade.
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
O Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de
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causas genéticas ou ambientais, emocionais afetivas que se manifestam durante a infância, persistindo até a idade adulta, em maior ou menor grau por toda a vida da pessoa.
É importante ressaltar que as causas sobre o TDAH não estão definidas, mas tem muita
discussão sobre o assunto, e Benczik em seus estudos mostra possíveis causas como:
Hereditariedade: Pesquisas indicam que a probabilidade do transtorno entre os parentes das
crianças afetadas é duas vezes maior que a população em geral, principalmente em parentes de
primeiro grau. Essa predisposição genética envolve vários genes que podem ocasionar diferentes
níveis de atividade com respostas diferentes em cada indivíduo.
Substâncias ingeridas na gravidez: nota-se que mães que usam álcool e nicotina durante a
gravidez, têm uma probabilidade maior, pois o uso dessas substâncias pode afetar o cérebro, principalmente na região frontal orbital.
Sofrimento fetal: não existe uma causa clara, mas os estudos demonstram que mulheres que
tiveram problemas no parto, causando o sofrimento fetal tem mais chance de ter filhos com TDAH.
Exposição ao chumbo: pesquisas científicas demonstram que crianças que tiveram intoxicação por chumbo podem apresentar sintomas do TDAH, pois o chumbo funciona como um irritante
no cérebro prejudicando-o.
Problemas familiares: os problemas familiares podem ser a causa do TDAH, mas estudos recentes têm desmanchado essa ideia. Problemas familiares podem agravar o TDAH, mas não causar
o problema.
O TDAH tem como característica agitação, dificuldade de atenção e impulsividade. O diagnóstico de TDAH é definido por uma lista de sintomas, ao todo são 21, sendo 9 referentes à desatenção,
9 referente à hiperatividade e 3 à impulsividade. Esses critérios diagnósticos são estabelecidos pela
Associação Psiquiátrica Americana, ou pela Organização Mundial de Saúde.
A avaliação diagnóstica deve ser usada como estratégia de intervenção apropriada, com a
intenção de ajudar essa criança em suas habilidades acadêmicas, afetivas, motoras e sociais. A
avaliação deve ser feita em quatro estágios: identificação do problema, análise do problema, implementação de um plano de intervenção, reavaliação do problema.
“... A avaliação não deve ficar restrita à resposta se a criança tem ou não tem o Transtorno
de Déficit de atenção/hiperatividade, mas esta deveria estar ligada em processo contínuo da
avaliação das necessidades da criança, ao desenvolvimento apropriado da intervenção e às
medidas de sucesso dessas intervenções. (BENCZIK, 2000, p.56.)”.

Os portadores do TDAH têm uma falha da conexão da região central orbital do cérebro com
o restante dele. Essa área frontal é responsável pela inibição de comportamentos considerados inadequados, tem uma alteração no funcionamento dos neurotransmissores e suas conexões.
OS NEUROBLOCOS FUNCIONAIS DE LURIA (1981) E A RELAÇÃO COM TDAH
O Transtorno de déficit de atenção é uma disfunção no terceiro neurobloco de Luria (1981),
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que se localiza no lóbulo frontal, que tem a função de planificar e executar praxias, relacionadas com
as funções do tronco cerebral, particularmente da atenção e concentração.
A organização psicomotora evolui do primeiro ao terceiro neurobloco, dependendo um do
outro, sendo que, um sem os outros não funciona corretamente. Eles trabalham com uma inter-relação dinâmica. O primeiro neurobloco regula o nível de energia do córtex, garantindo a base
para a organização, principalmente da memória. Encontra-se no tronco cerebral particularmente
na formação reticulada. Pertencem-lhe as funções de seleção, atenção e vigília. O segundo neurobloco compreende a análise, a codificação e o armazenamento de informação. Encontra-se nas
zonas primárias, secundárias e terciárias, a organização intraneurosensorial, interneurosensorial e
integrada dos analisadores visuais, auditivos e táteis-cinestésicos. O terceiro neurobloco envolve a
formação, a programação, a regulação e a verificação de condutas. Encontra-se na zona anterior do
córtex, isto é, no lóbulo frontal. Segundo Fonseca (1995), pertence-lhe funções de planificação e de
execução de praxias, relacionadas com as funções do tronco cerebral, particularmente da atenção
e da concentração.
É importante ressaltar que após o nascimento a criança passa por um processo gestacional
fora do útero da mãe, ou seja, uma segunda gestação, que começa ao nascer e vai até os 6 anos de
idade, chama-se de um desenvolvimento neurológico, neste período o indivíduo se forma como um
todo, tendo como núcleo o Sistema Nervoso Central, apto a estabelecer conexões entre os neurônios,
contribuindo para a construção de uma consciência.
O cérebro vai maturar conforme as conexões formadas e os estímulos oferecidos é nesses
primeiros anos de vida que o indivíduo irá desenvolver 60% das sinapses. Portanto, nessa faixa etária
a atenção deve estar direcionada para as necessidades da formação do Sistema Nervoso Central
do ser humano.
O que influencia muito nesta fase é o meio onde o indivíduo está inserido, as relações interpessoais e o modo como é criado, esses fatores determinam as informações genéticas que irão
se formar por isso a educação tem um papel muito importante. A inteligência não é determinada
geneticamente, a mesma depende dos estímulos oferecidos pelo meio, ou seja, o indivíduo aprende
e evolui com as pessoas que o rodeia, com os brinquedos, nas brincadeiras, nas atividades, temos
que estar atentos e observar para dar alicerce naquilo que ele ainda não consegue realizar sem a
ajuda, para que futuramente consiga fazer sozinho.
Segundo Silveira (2013), as células nervosas estão inicialmente ligadas por uma tênue e densa
teia, capaz de transmitir bilhões de impulsos nervosos para todas as direções, que são capazes de
transmitir esses impulsos, mas ainda não faz. Para que isso aconteça é necessário que os neurônios
se conectem uns aos outros firmemente, a partir das sinapses formadas pelos estímulos repetitivos
que a criança recebe, por meio desses estímulos, acumulam-se impulsos em certas trilhas, formando
e reforçando as sinapses. A quantidade dessas ligações vai depender da quantidade de estímulos
oferecidos, ou seja, quanto mais sinapses forem desenvolvidas a partir dos estímulos oferecidos,
mais trilhas nervosas se formarão.
Sendo assim, as vias neurais mais usadas se expandem e se firmam, em contrapartida as
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menos usadas diminuem e podem até sumir.
O indivíduo com TDAH tem que ser muito estimulado, principalmente com exercícios que contemplem a área afetada no cérebro e consequentemente as outras também, pois as três unidades
funcionais trabalham de forma organizada e não aleatória.
Existe uma relação entre Psicomotricidade e aprendizagem, ambas estão realmente inter-relacionadas em termos de desenvolvimento psiconeurológico.
Neste contexto, a Psicomotricidade nos ajuda a cuidar do indivíduo com TDAH e minimizar
seus efeitos, pois vê o sujeito como um todo seu aspectos motor, cognitivo e emocional, esses três
aspectos juntos é chamado da tríade da Psicomotricidade. Esta tríade tem que estar sempre em
harmonia, pois se ela estiver desequilibrada afeta algum aspecto do indivíduo, e é neste caso que
se faz necessário a intervenção de um profissional.
A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade a define como a ciência que tem como objetivo
o homem por meio do seu corpo em movimento e relaciona seu mundo interno com o externo, bem
como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo.
Está relacionada ao processo de maturação, em que o corpo é a origem das aquisições dos conhecimentos, afetivas e orgânicas. É movimentada por três conhecimentos básicos: o movimento,
o intelecto e o afeto.
Almeida (2009) define a Psicomotricidade como a concepção de movimento organizado e
integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e socialização.
Alves (2008) acredita que a psicomotricidade é o corpo em movimento trabalhando e permitindo ser trabalhado. O exercício físico estimula a respiração, a circulação, o fortalecimento dos ossos,
músculos e aumenta a capacidade física dando ao corpo pleno desenvolvimento.
Conforme afirma Fonseca (1995), Wallon (1975) refere-se ao esquema corporal não como
unidade biológica ou psíquica, mas como uma construção, elemento de base para o desenvolvimento
da personalidade da criança.
Por isso acredita-se que o movimento é muito importante, pois a partir dele a criança pode
explorar o mundo exterior, a partir de experiências concretas sobre as quais são construídas noções
básicas para o desenvolvimento intelectual. Com isso, a criança vai desenvolvendo a consciência de
si mesma e do mundo que a rodeia.
O indivíduo tem que conhecer seu corpo, sua função, para saber se expressar a partir dele e
ser confiante em si, esse conhecimento corporal é adquirido por suas vivências.
A Psicomotricidade por meio dos movimentos elimina tensões, medos e inseguranças, influenciando a sua mente. O desenvolvimento neural do ser humano, assim como o amadurecimento
emocional, é motivado pelas emoções de diferentes e variados movimentos. Essas atividades do
corpo e do pensamento são interdependentes e inter-relacionadas. Portanto, quanto mais a criança
se movimentar, maiores serão as conexões neurais, e com isso aprenderá com mais facilidade.
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“O movimento e o exercício corporal também são melhores meios de ativar a neurogênese,
aumentando a formação de novas células nervosas no hipocampo, região do cérebro responsável pela aprendizagem e memória inicial. Até em pessoas mais velhas o exercício físico melhora a função do córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pelo arquivamento
da memória de longo prazo. (Silveira, 2013, p.35.)”.

Tem uma grande relação entre o treinamento motor e o desenvolvimento cognitivo (o da
aprendizagem), pois o treinamento de um determinado movimento pode modificar o cérebro conforme almejado no sujeito com TDAH. Com isso fica claro que o cérebro se modifica em sistema
funcional complexo, ou seja, de acordo com os estímulos oferecidos ele se transforma, reorganiza
seus comportamentos de acordo com atividades objetivas, fazendo novas relações com o mundo
exterior, desta forma ele trabalha para regular novas formas de conduta. Sendo assim, o cérebro vai
determinando novos sistemas funcionais agregando novas formas de percepção, de memória, de
pensamento e consequentemente novos processos de organização das ações voluntárias.
Segundo Fonseca (1995), a motricidade humana também não pode ser estudada de forma
isolada, ela é indissociável da organização do tônus de repouso e de ação, do controle postural e
da regulação vestibular gravítica e espacial, da noção que o corpo ocupa em relação a esse mesmo
espaço, da memória e das aferências do meio, com o qual programa a sua ação numa rede complexa e sequencialização de engramas motores, só posteriormente materializada sob a forma de ação
propriamente dita.
O neurocientista americano Temple FaY estabelece uma relação mútua entre os movimentos
primitivos do bebê, até o andar, com o desenvolvimento neural. Desde a fase que o bebê está aprendendo os movimentos, até o andar, ele está estabelecendo conexões neurais, quanto mais perfeitos
for o desenvolvimento desses movimentos, e a criança tiver um controle maior deles, mais organizada
ela estará neurologicamente. Quando a criança não faz os movimentos conforme é necessário, ou
pula etapas, elas poderão ser resgatadas posteriormente, na mesma sequência, partindo-se dos
movimentos primitivos como o rolar, rastejar, engatinhar até o andar. É uma reorganização neurológica funcional.” Por isso pode-se afirmar que o cérebro beneficiou-se da filogênese da motricidade,
por meio da conquista locomotora que decorre da reptação, da quadrupedia e especialmente do
bipedismo. Esse resgate pode ajudar a criança com TDAH, recuperar os movimentos da filogênese
e aprimorar seus aspectos psicomotores.
A Bateria Psicomotora (BPM) de Vítor da Fonseca (1995) é um conjunto de tarefas que ajuda
analisar dinamicamente o perfil psicomotor da criança. Essa bateria contribui com o TDAH ajudando
a minimizar seus efeitos, consequentemente auxiliando a organização funcional do cérebro. A criança precisa organizar seu corpo no tempo e espaço, para conseguir ficar sentada, ter concentração,
segurar o lápis com firmeza, fazer uma reprodução no papel do que se elaborou em seu pensamento, e é a partir da bateria psicomotora que se traça o perfil psicomotor da criança para fazer as
intervenções necessárias.
A Bateria psicomotora é organizada de acordo com os fatores psicomotores e dividida pelas
três unidades fundamentais de Luria. São distribuídos da seguinte forma:
1º unidade: tonicidade e equilibração.
2º unidade: lateralização, noção do corpo, e estruturação espácio-temporal.
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3º unidade: praxia global e praxia fina.
Cada um contribui para a organização global do sistema funcional psicomotor.
A BPM tem a intenção de observar qualitativamente os fatores psicomotores, examinando-os
com as funções dos sistemas básicos do cérebro, buscando significações funcionais que possam
explicar o potencial de aprendizagem da criança observada. A partir desta observação será possível
identificar o perfil psicomotor da criança, e planejar estratégias habilitativas e reabilitativas.
A observação psicomotora tem como objetivo obter informação sobre a modificação na aprendizagem e no comportamento. Esse processo deve ser dinâmico, de aprendizagem e de interação,
o observador tem que dar suporte e adequar as situações específicas para que essa criança evolua.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças com TDAH têm dificuldade de concentração, hiperatividade, instabilidade e impulsividade como aspectos predominantes. Com todos esses aspectos a criança com TDAH têm
dificuldade de se relacionar, pois não consegue manter uma relação estável e equilibrada exigindo
muita atenção das pessoas que estão a sua volta. É importante ressaltar que a criança não pode
ser rotulada, pois isso prejudica sua autoimagem.
A criança precisa aprender a organizar seu corpo no tempo e espaço, para conseguir ficar
sentada em uma cadeira, ter concentração, segurar o lápis com firmeza, fazer uma reprodução no
papel, do que se elaborou no pensamento.
A intervenção psicomotora a tempo pode fazer toda a diferença, por meio dela os efeitos
do TDAH podem ser reduzidos e minimizados, além de compensar e modificar em tempo útil seus
efeitos desviantes.
Quando a criança se movimenta ela está fazendo conexões neurais e com isso aprenderá
com maior facilidade, tendo em vista que a criança com TDAH têm seus movimentos prejudicados
devido à disfunção no terceiro neurobloco, e consequentemente no primeiro e segundo.
Sendo assim, é necessário o treinamento de um determinado movimento, conforme desejado
no sujeito com TDAH, para identificar e aperfeiçoar os movimentos prejudicados é usado a Bateria
psicomotora. O cérebro se transforma e se reorganiza conforme os estímulos oferecidos, é nesse
contexto que a psicomotricidade ajuda o indivíduo, reeducando com a finalidade de modificar o
comportamento, e assim a criança alcança a maturidade, para que possa ocorrer a aprendizagem.
Portanto, os estudos da Psicomotricidade e de sua intervenção em diferentes contextos auxiliam no desenvolvimento da criança com dificuldades de atenção e hiperatividade. É necessário
utilizar estratégias de intervenção psicomotora que privilegiam a expressividade e as relações intra,
interpessoais, além de explorar os movimentos nas ações proprioceptivas e exteroceptivas corporais,
contemplando o indivíduo com a intervenção terapêutica pela via corporal por meio da Educação,
Reeducação, Terapia Psicomotora, Psicomotricidade que são campos de atuação da Psicomotricidade.
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RESUMO
Este artigo discute os aspectos jurídicos da educação inclusiva e os relaciona com o cenário atual
educacional brasileiro, especificamente a Rede Estadual e a Rede Municipal de Ensino da Cidade
de São Paulo, no que diz respeito à sua implementação em relação à inclusão de estudantes com
deficiência, com base na legislação. A Declaração de Salamanca de 1994 e a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 foram medidas governamentais que foram
fundamentais para garantir que esses alunos tivessem seus direitos educacionais garantidos. A
legislação também ajudou a promover a inclusão nas classes regulares, ao exigir que os professores busquem o desenvolvimento e aprimoramento profissional, facilitando o trabalho sobre o tema.
Portanto, esta pesquisa teve como objetivo discutir mais detalhadamente a trajetória da educação
inclusiva no país e em São Paulo para fornecer subsídios sobre essas políticas a partir de um levantamento bibliográfico. Os resultados mostraram que existem diferenças significativas entre a rede
municipal de ensino de São Paulo e a rede estadual.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Legislação; Rede Municipal de Ensino de São Paulo.
INTRODUÇÃO
A educação inclusiva não chega a ser tão antiga assim no Brasil em comparação com outros
países. Até então, tratava-se de remover as deficiências e não se preocupar com a escolaridade. No
início, as escolas regulares atendiam apenas a um grupo seleto de alunos e excluíam completamente
as pessoas com deficiência.
Com o tempo, a democratização chegou às escolas, introduzindo esses alunos nas classes
regulares e apenas integrando-os. No entanto, as mudanças começaram a se tornar significativas e
provocaram grandes mudanças no cenário educacional. Dois movimentos fizeram a diferença foram:
a fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em 1954; e a Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais em Salamanca em 1994.
Com estes movimentos o cenário mudou, pois a educação inclusiva está presente nas discussões governamentais, pois todos agora reconhecem, respeitam e observam seus direitos de acesso
e permanência na escola, entre outros direitos particularidades e necessidades.
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O problema, porém, é que apesar da legislação pertinente ao tema, ainda há desafios que
precisam ser superados. Muitas vezes o que está descrito na lei não é colocado no ambiente escolar,
desconsiderando não só a lei, mas também o estudante.
Portanto, esta pesquisa teve como objetivo geral debater os aspectos jurídicos da educação
inclusiva no Brasil; e como objetivos específicos discutir a legislação pertinente as Redes Estadual
e Municipal de Ensino de São Paulo e em especial apresentar uma análise do processo de implementação nestas duas redes.
A metodologia escolhida para realizar esta pesquisa foi qualitativa, pois se apresenta como
uma espécie de pesquisa conclusiva, visando quantificar um problema específico, neste caso os
aspectos legais da educação inclusiva. Como aporte teórico para este artigo baseamo-nos em Mazzota (2005); Rogalski (2010); Takahashi et aí. (2014); Nascimento (2015), entre outros autores que
colocam a questão no contexto do assunto em questão.
DESENVOLVIMENTO
SOCIEDADE E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
Antes de 1854 as pessoas com deficiência eram ignoradas pela sociedade. Na educação
não foi diferente, pois as escolas regulares disponibilizavam apenas um seleto grupo de alunos para
estudar, excluindo pobres, negros e também deficientes.
No Brasil, este ano marcou a inclusão a partir do Decreto nº. 1428/1854, com a criação do
Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant e do Instituto dos Surdos
Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, com o objetivo de atender deficientes visuais e auditivos. Em 1926 foi fundado o Instituto Pestalozzi (1926) dedicado ao cuidado
dos deficientes mentais. Vinte e um anos depois, a Fundação Getúlio Vargas começou a preparar
professores para trabalhar com alunos cegos.
Em 1947, o Instituto Benjamin Constant, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas do Rio
de Janeiro, realizou o primeiro Curso de Especialização de Professores na Didática de Cegos. No
período de 1951 a 1973, passou a realizar tal curso de formação de professores em convênio com
o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP (MAZZOTA, 2005, p. 33).
Criada em 1954, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) continua até hoje
abrangendo o atendimento de diferentes tipos de deficiência de forma mais humana e equânime,
aumentando a participação da comunidade, dos pais e amigos. Como resultado, diversos governos,
corporações, instituições e políticas públicas foram criados para garantir esses direitos.
Araújo (1997) relata que a Emenda nº 12 da Constituição Federal de 1967 trouxe inúmeras
mudanças aqui no Brasil. Mas o ponto definitivo veio com a Constituição da República Federativa
do Brasil, promulgada em 1988. A Constituição trouxe o artigo 5º, caput; 7, ponto XXXI; 37, inciso
VIII; 203, incisos IV e V; 208, inciso III; e 227, inciso II dos parágrafos I e II. Em 1994, a Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais também discutiu os direitos das pessoas com
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deficiência.
As discussões sobre inclusão aconteceram, culminando na criação de um documento que
visava incluir essas pessoas nas aulas regulares do ensino regular e garantir a inclusão, a socialização e os métodos direcionados a esses estudantes (TAKAHASHI et al., 2014). Assim, ao longo de
todo o país as políticas públicas foram criadas a partir de leis, normas e decretos que respeitam as
necessidades desses indivíduos, principalmente nas redes públicas.
Em 2001, o Plano Nacional de Educação levantou questionamentos sobre essa modalidade
de ensino:
A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação. O capítulo 8 do PNE é destinado à Educação Especial. Este documento tece um diagnóstico e
traça as diretrizes, objetivos e metas para os próximos 10 anos. Segundo o PNE, a oferta de
educação especial poderá ser realizada de três formas: participação nas classes comuns,
sala especial e escola especial. Sendo que, as salas e escolas especiais devem ser apenas
para aqueles que realmente não puderem ser atendidas nas salas convencionais. Neste
sentido, a matrícula destes alunos vem crescendo a olhos vistos entre 1998 e 2003 (MACÊDO, 2010, p. 1).

Rogalski (2010) discute que ao separar os alunos com deficiência dos demais, a inclusão deixou de existir. Portanto, as políticas públicas devem garantir os direitos desses estudantes, para que
possam frequentar os espaços comuns para se socializar e se desenvolver. Deve-se, no entanto, ter
em mente que ainda existem diferenças políticas e sociais que por vezes existem e dificultam para
o processo de inclusão realmente acontecer.
SÃO PAULO E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O Estado de São Paulo, juntamente com a Secretaria de Educação Especial de São Paulo
(SEESP), constituiu a Política Nacional de Educação Especial (PNEE) em 1994, ressaltando a importância de cuidar desses estudantes e permitir que eles ingressem na escola regular.
A Rede Municipal de Educação de São Paulo, juntamente com a Secretaria Municipal de
Educação (SME) de São Paulo, foi uma das pioneiras na prestação de serviços de educação inclusiva, tendo avançado no atendimento qualificado desde 1951 com a fundação da primeira escola
comunitária para estudantes com deficiência auditiva, juntamente com a aprovação de diversas leis
e regulamentos, projetos, formação de professores, criação de Salas de Recursos Multifuncionais
(SRM) e outras medidas que ajudam a promover a inclusão de estudantes com deficiência.
Um dos acontecimentos mais importantes no município foi a aprovação do Decreto nº.
33.891/1993, que estabeleceu a política de apoio às pessoas com necessidades especiais na rede
municipal de ensino. Essa portaria trouxe, entre outras coisas, a criação de Salas de Atendimento
para Pessoas com Necessidades Especiais (SAPNES) paralelas às aulas regulares. Até 2004, 99
salas de aula já haviam sido instaladas, demonstrando a movimentação do Plano Municipal de Educação (PME), principalmente em relação a este serviço educacional.
O Decreto nº 45.415/2004 definiu diretrizes e normas para a política de apoio a crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais na rede municipal de ensino.
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Dentre as diretrizes qualquer forma de discriminação era proibida. O decreto também pressupõe que
a educação especial deve ser ministrada coletivamente ou não, pelo Centro de Formação e Acompanhamento da Inclusão (CEFAI), pelo Professor de Apoio e Acompanhamento da Inclusão (PAAI),
pelo da sala de Apoio e Monitoramento da Inclusão (SAAI) e das seis escolas municipais existentes.
Por último o Artigo 4º discute que o estudante com deficiências, limitações e/ou disfunções no
processo de desenvolvimento são direcionados aos serviços de educação especial após avaliação
educacional e identificação das necessidades reais com o objetivo de consolidar e expandir esses
serviços, bem como aumentar os serviços educacionais especializados. A Assessoria CEE nº 68 do
Conselho Estadual de Educação estabelece normas e procedimentos considerados essenciais para
a implementação de uma educação inclusiva na rede estadual:
A educação, direito fundamental, público e subjetivo da pessoa, na modalidade especial,
é um processo definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços
educacionais especiais, organizados institucionalmente, para apoiar, complementar e suplementar o ensino regular, com o objetivo de garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais
especiais (CEE, 2007, s/p.).

Em 2008, foi elaborada a Resolução SE nº 11, que discorreu sobre a escolarização dos estudantes com deficiência, indicando que esses estudantes deveriam frequentar preferencialmente
salas comuns regulares, com o apoio de serviços especializados prestados na própria escola ou em
outra unidade escolar.
No artigo 3º, a Secretaria defende que o atendimento também deve ser pautado por uma avaliação educacional, realizada pela equipe escolar, composta pela direção e pelo professor da sala
comum, com foco nos aspectos físico, motor, visual, aspectos auditivos e psicossociais, se necessário
com professor especializado da Diretoria de Educação e profissionais da saúde.
No mesmo ano, a Resolução SE nº 11 foi alterada pela Resolução SE nº 31, que define quem
são os estudantes da educação especial e o apoio ao atendimento de necessidades específicas
(SÃO PAULO, 2008).
A Resolução n.º 11 tratou também da avaliação destes estudantes no seu § 2º: As mesmas
regras previstas no regime escolar aplicam-se aos estudantes do ensino especial para efeitos de
colocação em qualquer turma ou série, independentemente da escolaridade anterior por meio de
uma avaliação realizada pela escola. No entanto, o Regulamento Conjunto CENP/COGSP/CEI de
2009 levantou questões relacionadas ao cansaço escolar e regulamentou o seguinte:
Art. 1º – Entenda-se por Terminalidade Escolar Específica, a certificação de estudos correspondente à conclusão de ciclo ou de determinada série do ensino fundamental, expedida
pela unidade escolar, a alunos com necessidades educacionais especiais, que apresentem
comprovada defasagem deidade/série e grave deficiência mental ou deficiência múltipla,
incluída a mental, que não puderam, comprovadamente, atingir os parâmetros curriculares
estabelecidos pela Pasta para o ensino fundamental (SÃO PAULO, 2009, s/p.).

Já no caso do município, em 2010 surgiu o Programa Integrativo, publicado a partir do Decreto Municipal n.º 51.778, de 14 de setembro, que introduziu a política de apoio à educação especial
no âmbito do municipal. Este programa foi associado a vários projetos, com o objetivo dos quais foi
construir uma rede de apoio entre o estudante, a instituição e a família mediante ao acompanhamento
do percurso até à escola e do processo de ensino e aprendizagem:
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Projeto Identificar: qualificar na Rede Municipal de Ensino, os dados de estudantes com
quadros de deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação apontados no Sistema Escola
On Line (EOL); Projeto Apoiar: ações de suporte pedagógico especializado para o público-alvo da educação especial; Projeto Formar: formação específica aos professores para
atuação nos serviços de educação especial, bem como formação continuada aos demais
profissionais de educação; Projeto Acessibilidade: eliminar possíveis barreiras que impedem
os estudantes com deficiência e TGD participarem, em condição de equidade, de todas as
atividades educacionais; Projeto Rede: oferecer aos estudantes da Rede Municipal apoio
intensivo na locomoção, alimentação e higiene para participação nas atividades escolares;
Projeto Reestruturação das Escolas Municipais de Educação Especial – reorganizar as Escolas Municipais de Educação Especial na perspectiva da educação bilíngue; e Projeto Avaliar: analisar os impactos da implementação do Programa Inclui com relação aos estudantes,
bem como avaliar e acompanhar os processos de aprendizagem do público-alvo da educação especial (SÃO PAULO, 2010, s/p.).

Posteriormente, ainda em se tratando do Estado, a Resolução Conjunta nº 01 de 14 de fevereiro de 2013 discute o Programa Estadual de Atendimento às Pessoas com Deficiência Intelectual
em vários aspectos com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) responsável por:
Incidir para que os Centros de Educação Infantil (CEI’s) e Escolas de Educação Infantil
(EMEI’s) possam contar com profissionais capacitados a fim de detectar sinais de atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor das crianças matriculadas, realizando assim intervenção
precoce; b) Garantir estímulo adequado ao desenvolvimento das crianças com deficiência
intelectual matriculadas na rede; c) Fortalecer a formação dos professores da rede regular
comum com vistas a garantir uma educação inclusiva efetiva; d) Implantar Política de Avaliação de Desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual, matriculados na rede regular de ensino (Educação Inclusiva) e nas Escolas Especializadas (SÃO PAULO, 2013, s/p.).

Em 2015, a Resolução SE nº 29/2015, deu nova formatação ao texto do artigo 10 da Resolução
SE nº 61/2014, que dispõe sobre a inclusão nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino. O
artigo 10 da Resolução SE nº 61 passou a vigorar da seguinte forma: Art. 10 – Proporcionar aos alunos, grupos-alvo da educação especial, matriculados em turmas ou turmas de ensino fundamental ou
médio, o apoio necessário por meio de qualquer tipo de apoio escolar em que a escola pode confiar:
a) Professor interlocutor de Libras, para atuar como intérprete entre o professor da sala regular e o aluno surdo/com deficiência auditiva; b) Professor interlocutor de Libras, para atuar
na condição de instrutor mediador e guia-intérprete do aluno surdo e cego; c) E cuidador,
de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público, o
Governo de São Paulo e as Secretarias da Educação e Saúde, para atuar como prestador
de serviços, nas seguintes situações quando requerido e autorizado pela família; e para os
alunos com deficiência, cuja limitação lhes acarrete dificuldade de caráter permanente ou
temporário no cotidiano escolar, não conseguindo apresentar autonomia e independência
(SÃO PAULO, 2015, s/p).

Em contrapartida, há também o Decreto nº 8.764/2016, que rege o Decreto nº 57.379/2016,
que estabelece a política paulista de educação especial na rede municipal e extingue o programa
inclusivo. O artigo 2º trata do acesso e permanência desses estudantes em sala de aula regular; e a
3ª trata da matrícula em turmas regulares e garante o atendimento educacional especializado (AEE)
em turnos acompanhados por professor especialista.
O artigo 5º trata das Diretrizes da Secretaria da Educação Municipal (SME) em relação às
Diretorias Regionais de Educação (DRE) nas escolas; e o artigo 6º trata do Centro de Formação e
Acompanhamento da Inclusão (CEFAI), que acompanha as escolas e as orienta em diversas ações.
O documento também menciona a institucionalização da assistência educacional especializada no
projeto político-pedagógico das escolas.
Os artigos 9º e 10º tratam das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) que, segundo ata ofi99
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cial do Ministério da Educação, seriam equipadas. A Rede Estadual de Ensino de São Paulo também
possui outras leis e políticas pertinentes ao tema em questão. Por isso, trazemos as leis, diretrizes
e normas mais importantes para ampliar a discussão.
Até então, a última resolução SE nº 68 de 2017 prevê a implantação da sala de recursos multifuncionais em diferentes turmas, compostas por estudantes de acordo com às suas necessidades de
composição; agrupamento organizado por uma única área de deficiência ou transtorno do espectro do
autismo ou superdotação; educação especial exclusiva, quando o processo de ensino-aprendizagem
ocorre no lugar das aulas regulares, quando todos os recursos necessários na escola para superar
as barreiras relacionadas à aceitação dos alunos na classe regular foram esgotados; entre outros.
A implementação de legislação específica trouxe mudanças importantes na inclusão de pessoas com deficiência. As Políticas Públicas previam isso: O simples fato de o estudante frequentar a
escola e ter a oportunidade de conviver com outros colegas e professores justificaria a permanência
na sala de aula.
“A construção do conhecimento em prol da socialização do sujeito é negligenciada” (HATTGE
e KLAUS, 2014, p. 329).
Todo ser humano tem direito ao ensino regular, devendo as escolas mudar os diferentes ambientes para melhor acomodar todos os estudantes, sem ter que se adaptar ao que já existe,
mas garantindo acesso, consistência e aprendizado (NASCIMENTO, 2015).

A aprendizagem não acontece da mesma forma, pois em muitos casos a informação não é
totalmente transformada em conhecimento, e é preciso levar em conta essas diferenças, pois esses
alunos não estão ali apenas para socializar, mas para aprender outros.
Portanto, é necessário desenvolver o potencial desses estudantes para que eles possam se
tornar autônomos e desenvolver todo o seu potencial. No Brasil, segundo pesquisas até 2017, menos
de 20% dos professores possuíam formação específica em educação especial, com dados insuficientes para captar formação específica para lidar com o autismo (AZEVEDO, 2017).
Ou seja:
Se por um lado estas mudanças nas concepções incitam a criação de novas expectativas
educacionais por parte das pessoas com deficiência, das suas famílias e da sociedade em
geral, além de incitar a reavaliação dos projetos pedagógicos das unidades escolares, em
específico, dos seus objetivos e dos sistemas de avaliação, em todos os níveis; por outro,
projetam uma perspectiva muito otimista para a educação especial, considerando como ela
tem se desenvolvido até agora [...] (FERREIRA, 2002, p. 98).

Para tanto, uma das iniciativas governamentais foi a implementação do Decreto nº 13 de 24 de
abril de 2007 sobre o programa de implantação de salas de recursos multifuncionais para integração
de estudantes com deficiência, fornecimento de equipamentos de informática, mobiliário e materiais,
além de integrar tudo isso, o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) que
servem como recursos atrativos que estimulam e estimulam o aprendizado:
...os ambientes de aprendizagem baseados nas tecnologias da informação e da comunicação, que compreendem o uso da informática, do computador, da Internet, das ferramentas
para a Educação a Distância e de outros recursos e linguagens digitais, proporcionam atividades com propósitos educacionais, interessantes e desafiadoras, favorecendo a construção do conhecimento, no qual o aluno busca, explora, questiona, tem curiosidade, procura e
propõe soluções. O computador é um meio de atrair o aluno com necessidades educacionais
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especiais à escola, pois, à medida que ele tem contato com este equipamento, consegue
abstrair e verificar a aplicabilidade do que está sendo estudado, sem medo de errar, construindo o conhecimento pela tentativa de ensaio e erro (ZULIAN e FREITAS, 2000, p. s/n).

O Ministério da Educação também disponibiliza materiais instrucionais e paradidáticos em
Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), notebooks com sintetizadores de fala, softwares de comunicação e outros recursos que facilitaram a promoção do acesso integral ao currículo:
Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso dia-a-dia. Ora eles nos
causam impacto devido à tecnologia que apresentam, ora passam quase despercebidos.
Para exemplificar, podemos chamar de tecnologia assistiva uma bengala, utilizada por nossos avós para proporcionar conforto e segurança no momento de caminhar, bem como um
aparelho de amplificação utilizado por uma pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo
adaptado para uma pessoa com deficiência (MANZINI, 2005, p. 82).

A construção da educação inclusiva também foca no uso da tecnologia assistiva como aliada
no desenvolvimento de competências e habilidades que abrem novos caminhos para o estudante.
Dessa forma, as limitações causadas pela deficiência não podem servir de barreira entre o estudante
com deficiência e suas interações com o mundo.
Uma das formas de minimizar essas barreiras seriam as tecnologias assistivas que servem
como porta de entrada para a autonomia, mesmo que a escola tenha recursos simples que podem
ser trabalhados pelos próprios professores ou por profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inscrever estudantes com deficiência em turmas compartilhadas apresenta o desafio de fazer
mais pesquisas sobre essas questões, buscar mais informações e desenvolver diferentes estratégias
para alcançar mais qualidade na educação.
Portanto, envolver esses estudantes a partir das oportunidades para sua participação e aprendizado, são essenciais nesse contexto.
A escola deve manter seu compromisso com o seu desenvolvimento e garantir a inclusão,
que também deve ter um olhar individualizado, levando em consideração as especificidades dessas
crianças, pois um trabalho direcionado e eficaz pode fazer a diferença na vida desses estudantes.
Pode-se dizer também que, de acordo com os resultados encontrados, a Rede Municipal de
Ensino de São Paulo parece ter maiores oportunidades de inclusão, principalmente no que diz respeito à legislação e suas práticas.
Assim, independentemente da rede em que o estudante esteja matriculado, é necessário que
a rede acompanhe seu desenvolvimento com maior envolvimento para garantir o que a legislação
garante e apoiar sua permanência na escola.
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RESUMO
O presente trabalho investiga as contribuições da literatura para a educação infantil. Para tanto,
discorre sobre a importância do educador enquanto agente disseminador da literatura infantil que
poderá incentivar o gosto pela literatura já na primeira infância, principalmente através da contação
de histórias, além de apresentar um breve levantamento histórico sobre a literatura infantil no Brasil.
A partir daí, apresentará as contribuições da literatura para o desenvolvimento infantil considerando-se, sobretudo, a teoria de Vygotsky (1924) e, em seguida, apresentará caminhos possíveis e
necessários sobre a formação docente voltada para uma prática de leitura e um maior contato com
textos na sala da aula.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Literatura; Contação de Histórias.
INTRODUÇÃO
A literatura infantil, no Brasil, vem ganhando destaque nos últimos anos. Nas livrarias e bibliotecas, os contadores de histórias apresentam o mundo da literatura às crianças com muita destreza,
fantasia e encantamento, convidando-as a enveredar-se neste universo maravilhoso.
Já no meio acadêmico, muito se tem discutido sobre a importância da presença da literatura
no processo de alfabetização, complementando a grande variedade de textos que devem ser apresentados aos educandos nesta fase.
Entretanto, sendo a educação infantil a primeira etapa de desenvolvimento da criança e período
que prepara o educando para o processo de alfabetização, a literatura infantil deveria estar presente
para contribuir com a formação integral da criança, objetivo maior da educação da primeira infância.
Desta forma, uma questão muito importante surge: as escolas de educação infantil estão
abrindo o devido espaço para as contribuições da literatura no processo educacional?
Para responder a esta pergunta, elaborei este artigo, que tem por objetivo apresentar as contribuições da literatura no desenvolvimento infantil. Assim, buscaremos pontuar indicadores que nos
mostrem a importância do professor enquanto agente disseminador da literatura infantil, independente da criança conhecer ou não o código escrito e como este contato pode enriquecer o trabalho
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pedagógico.
Apresentarei, ainda, um breve relato sobre a história da literatura infantil no Brasil, que se iniciou com Monteiro Lobato (1921) e chega aos dias atuais com grandes escritores, como Ruth Rocha
(1976) e Tatiana Belinky (1985).
Em seguida, abordaremos as contribuições que a literatura e a contação de histórias poderão
trazer para a educação infantil traçando, assim, um paralelo com a teoria de Vygotsky (1924).
E, por fim, apresentarei aspectos que comprovam a importância de que o professor tenha
uma formação continuada voltada para a literatura infantil, de modo que ele possa ter ferramentas e
subsídios teóricos para trabalhar com livros constantemente, de forma a contribuir para a formação
integral do educando.
Que este artigo possa contribuir para a busca de novas alternativas de trabalho através da
literatura infantil e da contação de histórias, com o objetivo de proporcionar aos educandos um maior
acesso cultural, uma formação integral e o desenvolvimento de um pensamento crítico consistente,
levando-os à reflexão crítica dos textos a que tiverem acesso, independente de possuírem ou não
o domínio do código escrito. É importante ressaltar que é possível, sim, desenvolver o gosto pela
leitura ainda que os educandos não estejam em processo de alfabetização, utilizando-se recursos
variados no trabalho com livros.
É preciso compreender todo este processo, explorando-se as possibilidades existentes e,
assim, enriquecer a atividade docente e o processo ensino e aprendizagem.
O PAPEL DE LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A produção literária infantil vem crescendo e se destacando ao longo dos anos. Nos dias atuais
nos deparamos, em muitas livrarias e bibliotecas, com os contadores de histórias, que sabiamente
e de forma original buscam prender a atenção de crianças (e jovens) nas incríveis histórias, que,
contadas por eles ganham um destaque muito maior.
Mas, afinal, o que é literatura infantil? Buscamos algumas definições que poderão nos nortear
de alguma forma, mas não esgotam o assunto. Não esgotam, pois ainda é um acontecimento que
se renova diariamente, com milhares de novas obras e concepções diferentes. Mas, poderemos ter
acesso a alguns conceitos importantes acerca do tema. Podemos dizer que “literatura infantil são
as histórias e os poemas que, ao longo dos tempos, seduzem e cativam a criança” (AGUIAR et all,
2001, p.16), e se mantém no tempo e espaço, carregando uma bagagem histórica, cultural e moral.
Segundo BETTELHEIM:
[...] a obra infantil é aquela que, enquanto diverte a criança, oferece esclarecimento sobre
ela mesma, favorecendo o desenvolvimento da sua personalidade. O livro infantil, assim,
apresenta significados em vários níveis diferentes, enriquecendo a existência da criança.
Através da leitura, ela vê representados no texto, simbolicamente, conflitos que enfrenta
no dia-a-dia e encontra soluções porque a história tem um final feliz. (BETTELHEIM apud
AGUIAR et al, 2001, p. 18).

A definição deste autor nos ajuda a compreender por que, quando as crianças gostam de uma
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determinada história, pedem para que o narrador (professor, contador, pai, mãe ou outros) reconte-a
por muitas vezes: ali há uma identificação de conflitos internos e, em muitos casos, a alternativa de
como seria a melhor “solução”.
Muitas definições foram buscadas para a literatura infantil. Segundo Petry:
Literatura infantil é a própria expressão literária, com valores e características que se ajustam ao desenvolvimento intelectual e psicológico da criança. É o conjunto de obras de ficção,
poesia, teatro, biografias, viagens, aventuras reais, escritas para as crianças e ajustadas à
sua psicologia. (PETRY apud DINORAH, 1995, p. 29).

Estas são apenas algumas definições que gostaríamos de destacar. Entretanto, é difícil compreender que, mesmo com tantas definições importantes e pertinentes, a literatura infantil tenha
levado tanto tempo para conquistar seu merecido espaço.
No Brasil, mesmo nos primórdios de nossa história, já existiam as famosas e encantadoras
contadoras de histórias. Elas estavam presentes em todo o território em que havia ocupação, e
contavam histórias indígenas passadas de geração em geração. Além dos contos indígenas, contos
africanos e europeus também faziam parte deste cenário no Brasil.
Foi somente em 1921 que a literatura infantil ganhou “vida própria” e notoriedade com o grande escritor Monteiro Lobato (1927). Em sua obra “A Menina do Narizinho Arrebitado”, ele mostra um
grande interesse em satisfazer o gosto infantil. Ele desejava fazer “um livro onde as crianças pudessem morar” (DINORAH, 1995, p. 27) e passou a dedicar-se às obras infantis, tornando-se o marco
inicial da produção literária infantil no país.
A partir de então, Monteiro Lobato (1927) passa a dominar o cenário literário infantil até meados
da década de 40, influenciando outros autores da época. O modelo lobatiano permaneceu influenciando a produção infantil até 1970, tornando-se maçante e perdendo a criatividade, inventividade
e espírito crítico.
Este novo período foi marcado, então, por obras que traziam em seu bojo polêmicas sobre
a realidade social, sempre revestidas por expressões de sentido figurado. Este período também foi
marcado pela renovação dos textos infantis, através da reescrita dos contos de fadas, da construção
de personagens com profundidade psicológica.
A literatura infantil teve um crescimento acelerado a partir da década de 80, com obras voltadas para a beleza estética, que chamassem a atenção por suas ilustrações e capas, reduzindo-se
a importância dos conteúdos.
Nos dias atuais, muitos autores destacam-se no cenário nacional, enriquecem as produções
infantis e estão mais acessíveis. Dentre estes autores, podemos citar: Ruth Rocha (2019), Eva Furnari (2017), Tatiana Belinky (2012), Maria Dinorah (2015), Fanny Abramovich (1986), Ziraldo (2020),
Moacyr Scliar (2013), Ilan Brenman (2020), entre outros tantos.
Mesmo com tamanha variedade de livros, não podemos assegurar, no entanto, que o acesso à
leitura faça parte da rotina na educação infantil. Apesar da contação de histórias já estar amplamente
difundida em livrarias e bibliotecas, ela ainda não é um processo sistematizado na educação infantil,
ou seja, ainda não é visto pelos educadores como um elemento que deve fazer parte da rotina nesta
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modalidade de ensino, ou ainda, eles não compreendem que esta atividade possa ser um recurso
que enriquecerá (e muito!) o trabalho com as crianças.
Muitos professores não reconhecem a leitura/contação de histórias como uma gama de novas
possibilidades no trabalho pedagógico e, consequentemente, no desenvolvimento infantil.
Infelizmente, ainda há uma crença de que a leitura deva ser incentivada somente a partir do
processo de alfabetização e, portanto, no ensino fundamental.
Nas escolas de educação infantil, sobretudo da rede pública, são recebidos anualmente muitos
livros que enriquecem o acervo. Entretanto, em poucos casos as crianças têm acesso a estes, sob
a desculpa dos educadores ou mesmo dos gestores escolares de que os educandos irão “deteriorar
o patrimônio”. Perdem-se, aí, excelentes oportunidades de desenvolvimento de um trabalho muito
importante. Mesmo quando oferecemos às crianças os livros, é importante que haja objetivos claros
para o uso destes impressos; caso contrário, torna-se um processo vazio e sem significado, pois
a criança precisa manusear a obra e ter um interlocutor ou narrador para “dar vida”, “dar sentido” e
“dar conceito” à esta.
É preciso que os professores compreendam os benefícios que o trabalho com histórias pode
trazer à sua prática e ao desenvolvimento do educando. Conforme DINORAH:
Uma escola que deverá preparar a criança para a grande vida, a vida plena, a vida de ideias
amplas e largas, onde as ‘essências’ não sejam sufocadas pelas ‘aparências’ de uma sociedade de consumo, cujo objetivo maior é exatamente fazer o povo consumir ... e se consumir.
Só a escola criativa fará da criança o ser integral. E criatividade sem livro não chega à plenitude das asas. O livro leva a criança a desenvolver: criatividade, sensibilidade, sociabilidade, senso crítico, imaginação criadora além, de algo fundamental – o livro leva a criança a
aprender o português. É através do texto literário (poesia ou prosa) que ela vai desenvolver
o plano das ideias e entender a gramática, suporte técnico da linguagem. Estuda-la, desconhecendo as estruturas poético-literárias da leitura, é como aprender a ler, escrever e
interpretar, e não aprender a pensar. (DINORAH, 1995, p. 19 e 20).

O contato com a literatura infantil torna a criança um ser mais crítico, desenvolvendo a imaginação e a criatividade. Por meio da literatura, a criança levanta hipóteses, passa a questionar
atitudes dos personagens e enriquece muito seu vocabulário. O professor pode trazer palavras que
as crianças não conhecem e estão nos livros, enriquecendo o repertório linguístico infantil e contribuindo para a aprendizagem.
O contato com os livros infantis é um passo que contribui muito para o processo de alfabetização, mesmo que não seja um ato intencional, pois as crianças despertam, de forma espontânea,
para a vontade de ler o que está escrito nos livros a ela oferecidos. Ela passa a imitar o professor em
suas brincadeiras, manuseando os livros e “fingindo” que está contando a história; passa a interpretar
a história através das figuras, narrando-a de uma maneira própria.
O oferecimento de estímulos literários não deve se restringir à escola. Este ponto precisa ser
muito bem compreendido pelos professores, que poderão expandir esta cultura à comunidade escolar
como um todo. Não somente a professora regente da sala poderá trabalhar com a literatura infantil,
mas outros envolvidos poderão fazê-lo.
Os pais poderão trazer excelente colaboração neste sentido. É importante que eles compreendam
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o quanto poderão auxiliar seus filhos em seu desenvolvimento, oferecendo estímulos por intermédio
da leitura de histórias ou mesmo narrativas que não tenham o veículo escrito como pano de fundo.
A escola poderá, ainda, pensar num projeto em que o acervo literário da escola possa estar
disponível aos pais (de forma organizada e sistematizada, naturalmente). Mediante o sistema de biblioteca volante, por exemplo, os pais poderiam ter acesso ao acervo da escola e contar as histórias
para seus filhos.
Quando a escola mantém um diálogo constante com os pais, estes participam e respeitam
as regras da escola e, em sua grande maioria, ficam muito satisfeitos de colaborar com os projetos
pedagógicos. Por isso, os pais poderão colaborar muito para o processo de incentivo à literatura na
educação infantil. Os pais da atualidade vêm de uma geração que tinha este contato com as narrativas de suas mães que, por sua vez, tinham a possibilidade de estar presentes o tempo todo em
sua infância. É importante resgatar este contato, ainda que em momentos mais reduzidos, mas que
se possa criar uma cultura de incentivo à leitura e acolhimento desta prática desde a educação da
primeira infância.
As contribuições da literatura para o desenvolvimento infantil estão presentes na teoria de
Vygotsky (1924), que muito contribuiu para a compreensão das bases do desenvolvimento infantil.
Conforme AGUIAR:
Para Vygotsky é a linguagem que ajuda a criança a direcionar o pensamento. Ou seja, uma
criança que fala pouco, que não desenha ou utiliza um outro tipo de linguagem, não tem
pensamentos bem-organizados. Logo, é importante que ela tenha estímulos para desenvolver a linguagem, alimentar seus pensamentos e sua imaginação. A leitura também contribui
para o desenvolvimento psicológico da criança porque o pequeno leitor está em situação de
diálogo com alguém, principalmente com o adulto que faz as vezes do narrador ou do poeta.
(AGUIAR et al, 2001, p. 37).
Nessa perspectiva, as demonstrações, explicações, justificativas, abstrações e questionamentos do professor são fundamentais no processo educativo. Isto não quer dizer que ele
deva ‘dar sempre a resposta pronta’. Tão importante quanto o seu fornecimento de informações e pistas é a promoção de situações que incentivem a curiosidade das crianças,
que possibilitem a troca de informações entre os alunos e que permitam o aprendizado das
fontes de acesso ao conhecimento. (VYGOTSKY, 1987, p. 65)

A contação de histórias proporciona a possibilidade de trazer as situações descritas acima
para o processo de ensino e aprendizagem. Ao trazer uma narrativa que desperte a curiosidade da
criança, o professor pode solicitar que seus alunos pensem em desfechos diferentes para a mesma
história, discuta atitudes de personagens e levante novas possibilidades. Este será, portanto, um
recurso infinito de novas possibilidades, contidas em cada história a ser contada/desenvolvida. Se
houver um trabalho contínuo e sistematizado com histórias, a criança, ao aprender a ler e escrever,
passará a ter cada vez mais interesse por estes portadores de textos e envolvida com o mundo maravilhoso da literatura infantil. Conforme AGUIAR:
O domínio desse sistema complexo de signos fornece novo instrumento de pensamento (na
medida em que aumenta a capacidade de memória, registro de informações etc.), propicia
diferentes formas de organizar a ação e permite um outro tipo de acesso ao patrimônio da
cultura humana (que se encontra registrado nos livros e outros portadores de textos). Enfim,
promove modos diferentes e ainda mais abstratos de pensar, de se relacionar com as pessoas e com o conhecimento. (AGUIAR et al, 2001: 80)

Desejamos deixar registrado que, além de todas as implicações que esta prática pode trazer
para o desenvolvimento infantil (sobretudo à luz da teoria de Vygotsky ( 1924)), a literatura infantil
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atua como facilitadora do processo de alfabetização, tornando-o prazeroso e muito mais rico. Se
hoje vivemos num país em que os índices de analfabetismo funcional crescem a cada ano e são
alarmantes, precisamos refletir que estes índices podem ter seu início já lá na educação infantil. O
quanto antes este trabalho for iniciado, maiores reflexos ele terá no futuro deste educando.
O processo de contato com a literatura, na educação infantil, precisa ser uma prática muito
bem assimilada pelos professores para que seus resultados e contribuições sejam consistentes. O
grande embate é que, em muitos casos, os educadores não fazem da contação de histórias um processo recorrente e constante em seu trabalho. Muitos alegam não conseguirem prender a atenção
da criança na história e, mais ainda, dizem que a mesma não se concentra e não tem interesse. Além
disso, apesar de muitos educadores reconhecerem a importância da leitura realizado por eles, para
a turma, muitos demonstram a preocupação com “o conteúdo”, parecendo não reconhecer a leitura
deleite como um conteúdo essencial, como uma estratégia muito importante.
Uma destas estratégias é contar e não simplesmente ler a história. A simples leitura de histórias
pode minar o interesse do educando, pois contém estruturas e vocabulário para ele desconhecidos.
O professor precisa trazer os alunos para essa linguagem literária, fomentando inferências e a reflexão sobre o significado de algumas palavras desconhecidas. É importante que se introduza, aos
poucos, palavras e estruturas gramaticais que enriqueçam o conhecimento desta criança acerca da
língua escrita, despertando progressivamente seu interesse. O contar histórias pressupõe emoção,
ênfase nos sentimentos, exaltação em algumas narrativas e até mesmo caracterização do narrador
para interpretar os personagens. Entretanto, é importante sempre apresentar ao educando o livro,
bem como o nome do autor para que se crie um vínculo. Com esta prática constante, o educando
passa a gostar e conhecer o estilo literário do autor e de sua obra.
Ao longo deste trabalho, com tantos subsídios de que a literatura infantil seja tão rica em suas
possibilidades, não é fácil compreender as razões pelas quais o trabalho com a mesma não tenha o
espaço merecido nas escolas. Na rede municipal de São Paulo os alunos têm em sua carga horária,
nas escolas de ensino fundamental, a aula com o professor orientador de sala de leitura. Estas aulas
ocorrem uma vez na semana, em cada turma, mas não é o suficiente para garantir a apropriação e
o gosto pela literatura. Muitos professores deixaram de fazer a leitura inicial (ou deleite) pelo fato de
haver um professor de sala de leitura, que atua para esta finalidade. Entretanto, é insuficiente uma
vez por semana, ainda que haja um projeto. Se for um projeto articulado, há uma grande vantagem
em envolver todas as áreas do conhecimento.
Entretanto, nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI’s) e nos Centros de Educação Infantil (CEI’s) não há salas de leitura com professores orientadores. As unidades educacionais
recebem anualmente novos livros que, em muitos casos, não são utilizados ou ainda são pouco
utilizados pelos educadores. Alguns professores contam histórias para seus alunos, mas este não é
um processo contínuo ou sistematizado e, muitas vezes, não é contemplado na linha de tempo (ou
rotina) na sala de aula.
Desta forma, consideramos que seja importante e imprescindível que este tema permeie as
práticas de formação docente continuada. Nas redes estadual e municipal de São Paulo, os professores cumprem, além das horas de trabalho com os educandos, horas destinadas à elaboração
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de atividades, além de estudos coletivos e discussão do trabalho realizado (são os ATPC’s e JEIF).
Assim sendo, estes encontros poderiam proporcionar a discussão sobre este tema, realizando-se
uma reflexão profunda sobre como a literatura infantil pode contribuir para o trabalho docente. É essencial que os docentes recebam subsídios para que possam compreender os processos de leitura,
as formas de contar histórias e quais as implicações que o contato com a literatura tem no desenvolvimento infantil. Trabalhar com a literatura infantil é apostar na criatividade do educando, é tentar um
caminho diferente, mas com parâmetros muito claros e que poderão contribuir imensamente para o
desenvolvimento infantil.
Ressaltamos, diante de todas as informações neste artigo expostas, que o trabalho com a
literatura infantil ainda está muito aquém daquilo que se pode alcançar no processo de ensino e
aprendizagem. E, este, se bem desenvolvido, pode ser um caminho para a formação efetiva de leitores em nosso país, desde a educação infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história da literatura infantil confunde-se com a formação da identidade do educador da
primeira infância por estar em constante variação. Entretanto, os dois caminhos se entrecruzam por
estarem intrinsecamente ligados. Não há como se pensar em escolas e não pensar em livros. Este é
um tema que transpassa os muros da escola e invade bibliotecas, livrarias e dissemina-se por muitos
lugares em que a cultura está envolvida.
A sociedade como um todo percebe a importância que a literatura infantil tem no desenvolvimento da criança, sobretudo na primeira infância. Muitos contadores de histórias encantam a todos
com suas narrativas cheias de entusiasmo, alegria e vida. Entretanto, esta ainda é uma prática que
se apresenta isolada, em algumas salas de aula, com professores entusiastas da literatura infantil.
Este trabalho, portanto, buscou resgatar a importância de contação de histórias na educação
infantil, uma vez que esta prática é uma ferramenta muito importante que pode auxiliar o professor
a proporcionar às crianças prazer no aprender e, principalmente, contribuir efetivamente para o desenvolvimento infantil.
Desta forma, buscamos nas ideias de Vygotsky (1924) o embasamento teórico que nos permite afirmar que o papel da literatura na educação infantil deve ser muito mais significativo do que
pensamos e, mais ainda, deve ser pensado com mais atenção de todos os educadores.
Neste sentido, acreditamos ser essencial que haja uma preocupação de que os professores,
antes de formar leitores, sejam eles próprios leitores, para que transbordem seu prazer pela leitura
e possam, assim, efetivamente formar leitores.
O trabalho com a literatura infantil vai muito além da intencionalidade pedagógica contida
em seu bojo: ele é um modelo para que as crianças possam resolver seus próprios conflitos ao se
enxergarem nos personagens das histórias; também desperta a apreciação pela leitura, prática esta
que deverá acompanhar o educando pela vida toda e, por fim, a contribuição que este trabalho traz
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à criança ao oferecer possibilidades da mesma organizar seus pensamentos e, assim, interagir com
o mundo externo e com o meio em que está inserida.
Defendemos, enfim, a importância da literatura infantil enquanto ação que possibilitará o envolvimento da família, da criança, do professor e de toda a comunidade escolar, especialmente se forem
pensadas ações como as que citamos neste trabalho. Estas ações corroboram com a qualidade da
escola pública, desejo tão constante em todos nós.
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RESUMO

O objetivo deste estudo, foi verificar se a língua denominada “Libras” nascida da necessidade

de uma linguagem própria dos surdos, com seus próprios sinais, seus próprios meios
de comunicação, deve ter suas regras. A pesquisa bibliográfica e metodológica foi adotada
com ênfase qualitativa e descritiva por meio de livros, artigos e periódicos que tratam sobre o assunto,
possibilitando o diálogo entre os autores tratados, os quais são os mais renomados no assunto. Com
o resultado da pesquisa foi possível concluir que o aluno tem o conhecimento em Libras na medida
em que começa a ter familiaridade com a matéria, tendo que o trabalho é lento, visto que, durante
as aulas, sempre existe o paralelo com a língua de sinais. O professor tem por objetivo mostrar os
temas por meio de estratégias, diante de textos em que os alunos, em contato com os conceitos, a
leitura, a escrita, conseguem apreender com mais facilidade por meio dessas estratégias. No caso
do ensino de artes para o aluno surdo não é diferente, tudo deve ser muito visual e adaptado para a
linguagem de sinais. Deve-se estimular a criatividade e a participação do aluno, gerando movimento
corporal e expressão gestual. O material apropriado para tratar dessas estratégias faz-se necessário
quando se volta exclusivamente para os surdos, por meio de leituras especificamente visuais.
Palavras-chave: Artes; Libras; Surdos.
INTRODUÇÃO
O conhecimento da língua de sinais pelo surdo ajuda-o com o ensinamento dos conteúdos
escolares que estão embasados no aprendizado de uma segunda língua, na sua modalidade escrita
também, juntamente com o uso de recursos visuais para torná-la mais inteligível.
Nesse contexto de inclusão a Língua Brasileira de Sinais faz parte do processo de construção
de identidade dos sujeitos surdos juntamente aos alunos ouvintes.
Dessa forma, não seria proibido para o aluno surdo poder aprender a língua Portuguesa na
modalidade escrita, porém, deveria ser um direito de ele escrever como fala, uma vez que os falantes
da Libras compreendem bem o modo como eles se comunicam em sua linguagem própria.
Destarte, os surdos não falam porque nunca ouviram e por isso não aprenderam a falar,
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todavia, suas cordas vocais são perfeitas como as de outra pessoa qualquer, e por isso emitem
sons, muito embora existam surdos que tem uma perda auditiva severa, chamados propriamente de
surdos, e ainda existem os que tiveram uma perda leve e moderada da audição, assim chamados
de deficientes auditivos.
A ausência da linguagem própria dos surdos, antes de existir a Libras, acabava por inferiorizar
o indivíduo, pois que com essa pode-se ter um maior desenvolvimento psicossocial do indivíduo, e,
felizmente, o surdo ou o deficiente auditivo pode aprender a se comunicar por intermédio língua dos
sinais.
Sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo, quando apareceu, a língua de sinais começou
a ajudar aos que tinham problemas de audição, permitindo assim que os surdos (pois todos que
apresentassem algum desvio na audição era chamado de surdo) conquistassem a cidadania, igual
aos demais.
A partir disso vieram os avanços tecnológicos, que foram sendo conquistados à medida que
iam facilitando o aprendizado da fala pelo surdo e nesse tempo o oralismo começou a ganhar força
em detrimento da língua de sinais.
Justifica-se o presente trabalho mostrando o ensino de Libras do Fundamental I, o qual deve
incluir os alunos surdos em salas de aula do ensino comum para que esta prática vá além de modificar a estrutura física da escola, mas também dê o conhecimento em Libras e que todo o corpo
docente descubra as especificidades da surdez.
O problema a ser investigado é: A língua denominada “Libras” nascida da necessidade de
uma linguagem própria dos surdos, com seus próprios sinais, seus próprios meios de comunicação,
deve ter suas regras?
Com efeito, ela deve ser tão respeitada como qualquer outra língua, já que não fica devendo
nenhum requisito à língua materna, e os surdos não deveriam mais ter a obrigatoriedade de escrever
em português, mas sim em Libras, a língua que ele fala e usa para se comunicar.
Acredita-se que as linguagens, tanto da língua portuguesa como de Libras, que estão em
nosso dia a dia, e que para desenvolver suas atividades é necessário que o professor desenvolva
com os estudantes a importância do respeito às diversidades, para que a convivência entre todos
seja harmônica e que a escola consiga ser um ambiente de inclusão social.
O objetivo deste estudo é verificar se a língua denominada “Libras” nascida da necessidade de
uma linguagem própria dos surdos, com seus próprios sinais, seus próprios meios de comunicação,
deve ter suas regras.
Assim, será feita a abordagem de um importante elemento de reflexão para sociedade em geral
em relação ao surdo e sua inclusão na educação, visando contribuir com uma nova e já existente
perspectiva de educação para surdos, em busca de uma nova ordem política, econômica, educativa
e social para o Brasil.
A pesquisa bibliográfica e metodológica foi adotada com ênfase qualitativa e descritiva por
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meio de livros, artigos e periódicos que tratam sobre o assunto, possibilitando o diálogo entre os
autores tratados, os quais são os mais renomados no assunto.
BREVE HISTÓRICO DE LIBRAS NO BRASIL
LIBRAS é a abreviatura de Língua Brasileira de Sinais. É utilizado pela comunidade surda e
surda. A comunidade surda é composta por diversos profissionais de saúde e educação e familiares
de surdos. Eles usam a LIBRAS para se comunicarem entre os surdos e o público por meio de gestos
visuais. expressões faciais e movimentos das mãos.
A primeira história da língua de sinais no Brasil remonta a cerca de 1855, quando o professor
Hernest Huet saiu por aqui a convite do imperador Dom Pedro II, era surdo e trazia um manual do
alfabeto francês e alguns caracteres, segundo Lacerda e Santos (2013) foi “[...] montar uma escola
para surdos e dar aulas na LSF”.
Em 26 de setembro de 1857, o professor Hernest Huet, com o apoio do Imperador, fundou
no Rio de Janeiro a primeira escola para surdos do Brasil, hoje denominado Instituto Nacional de
Educação de Surdos (INES). Graças à criação deste Instituto, os alunos tiveram a oportunidade de
estudar, inclusive em língua de sinais, recuperando assim a comunicação expressiva, a cordialidade
e a interação com os ouvintes, razão pela qual se comemora neste dia o Dia Nacional dos Surdos.
Vale ressaltar que a partir do material trazido da França pelo professor Hernest Huet, ele foi
adaptado e assim surgiu a LIBRAS, foi influenciada pela LSF (Língua de Sinais Francesa), mas com
o tempo foi sendo modificada e adaptada de tempos em tempos. de acordo com a cultura do país.
Ciberaris (2012) afirma que na língua de sinais, ainda hoje, podemos ver sinais que eram utilizados no INES, com descendência da França e dos Estados Unidos da América (EUA).
Em 1880 aconteceu em Milão, na Itália o Congresso Internacional de Educadores Surdos,
onde foi definido por meio de votação que o melhor método para a educação dos Surdos seria o
método educacional oralista, no qual os defensores desse método acreditavam que a melhor maneira
do Surdo se desenvolver e obter uma integração social eficaz seria por meio da comunicação oral,
ou seja, o desenvolvimento da fala. Sendo assim, foi proibida a comunicação e o ensino dos Surdos
pela da língua de sinais, de acordo com Olizaroski [s/d] p.8
Foram décadas e até mesmo séculos sem uma definição concreta de como alcançar o surdo
por meio de um ensino eficaz e isso tudo se agravou a partir do Congresso de Milão – evento que
denotou uma perda imensurável para educação de surdos.
Em 16 de maio de 1987 é fundada a Federação Nacional da Educação e Integração de Surdos
(FENEIS), uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, tem por finalidade a defesa dos direitos da
comunidade surda brasileira, como saúde, educação, cultura, assistência social e demais políticas.
A mesma desenvolve ações de educação informal, buscando valorizar o ser humano, estimulando a
interação, seu modo de pensar e agir. O seu maior propósito é divulgar a LIBRAS, e buscar convênios
com empresas que possam inserir os Surdos no mercado de trabalho.
115

Revista Territórios

Março 2022

Por intermédio da FENEIS obtiveram avanços para a comunidade surda como aponta Ramos
([s/d] p.6):
[...]passando pela inclusão de profissionais surdos no mercado de trabalho (atualmente são
mais de 800 surdos empregados em convênios firmados com empresas de vários tipos,
além de apoio ao emprego direto); assistência jurídica gratuita para todo surdo que procurar
a instituição; serviços gratuitos (para os surdos) de intérpretes de LIBRAS/português para
atividades como consultas médicas, audiências, etc; cursos de LIBRAS para ouvintes; capacitação de instrutores surdos de LIBRAS [...].

A LIBRAS foi reconhecida oficialmente como a língua dos Surdos brasileiros por meio da LEI
Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002, e regulamentada pelo decreto nº5.626 de 22 de dezembro
de 2005, a partir da implantação dessa lei foi assegurado ao Surdo o seu avanço na comunicação
e relações sociais.
As palavras de Vygotsky (1989, apud MENDES et al, 2015). São precisas quando ele diz que
“a linguagem tem como primeira função tanto para o adulto como para a criança, a comunicação, o
contato social e a influência sobre os indivíduos que estão ao seu redor”. Diante disso podemos frisar
que a LIBRAS enquanto língua oficial dos Surdos, irá fazer toda essa mediação de comunicação
e o contato social entre as pessoas, no primeiro momento com as pessoas surdas e profissionais
habilitados, em seguida com toda a comunidade surda ou até mesmo os simpatizantes dessa forma
de comunicação gestual-visual.
LÍNGUA DE SINAIS
Para o surdo, a língua de sinais, sob os aspectos cognitivos, sócio afetivo, emocional e linguístico, faz com que os mesmos adotem um sistema bilíngue de comunicação, tendo a língua de
sinais seria a principal e a segunda, a língua portuguesa ou materna.
A Libras funciona tanto na comunicação dos surdos quanto a linguagem dos ouvintes, pois
deve ser adquirida envolvendo os surdos em práticas discursivas e interpretando os enunciados.
Conforme Ingedori Koch (2003, p16), o ensino dos sinais obedece a uma sequência de
conteúdos, e através da formação de sílabas podem formam-se palavras, frases e textos e
pela codificação do emissor há a decodificação do receptor, o qual desvenda, por meio desta
sequência, o código que se analisa.

Desta forma, as informações não visuais se referem ao conhecimento prévio que o leitor já
possui, tendo que este não decodifica cada símbolo presente ou interpreta cada palavra, e pelo contrário, com a ajuda de seu conhecimento prévio infere, a partir do texto, informações, prescindindo
estas da decodificação de cada elemento individual do texto.
A percepção de uma criança e de um adulto diante de texto é diferente, posto que o leitor
adulto se depara com um texto, não decodifica todas as palavras, mas sim as percebe de forma a
adivinhar outras tantas, devido ao seu prévio conhecimento, pois seu conhecimento lhe permite fazer
as inferências necessárias para tornar o texto coerente enquanto que a criança, por sua vez, percebe
o texto a cada palavra lida, prestando atenção a cada detalhe para que a figura se repousa em seu
cérebro da maneira correta.
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O leitor, para desenvolver sua capacidade de conhecimento de mundo, depende das unidades
grafêmicas e silábicas, atendo-se às informações mais significativas, e, de forma proficiente, faz uma
leitura do texto mesmo não tendo analisado o todo, e isso acontece por meio desse processo analítico-sintético que se percebe pela inferência prévia que o adulto tem do texto antes mesmo de lê-lo.
Com efeito, a autora Ângela Kleiman (2004, p13), analisa este processo de análise das
palavras através de um conhecimento do texto de mundo, adquirido nas experiências e no
convívio de uma sociedade, e a partir deste conhecimento faz a sua análise do mesmo, pois
seus conhecimentos de mundo e do texto trabalham juntos para haver uma maior compreensão dos códigos que ora lhe são expostos.
Kleiman (2004, p30), ensina ainda que a leitura não é propriamente uma necessidade de
se chegar a um propósito, mas sim apenas um exercício de atividades mecânicas, pois que
na leitura das crianças ouvintes a leitura é difusa, e serve como um pretexto para exercícios
advindos da língua portuguesa para que estas crianças, quando vierem a se deparar com os
mesmos, possam entendê-los com maior facilidade.

A criança que no começo deste processo, lê, mas não compreende, e para isso o professor
deve estar preparado para trazer à sala de aula elementos que a façam motivá-la, para que a prática
de ler se torne prazerosa.
As atividades motivadoras estão, via de regra, ligadas ao que gera prazer ao leitor, tendo que
uma leitura cansativa e monótona não corresponde a nenhum objetivo específico, apenas serve para
cansar e desmotivar.
Cabe ao profissional da educação à tarefa de inserir as palavras na vida de seus alunos, sejam
eles surdos ou ouvintes, mesmo que muitas das vezes estas lhes sejam desconhecidas.
Com efeito, a leitura dos alunos surdos geralmente é feita a partir do momento em que estes
não possuem um conhecimento prévio da língua, frequentemente iniciando a leitura e a escrita a partir
do ensino obrigatório, coincidindo, com o início do processo de ensino da leitura e da escrita, para a
maioria das crianças surdas, as quais começam a ler e a escrever aprendendo a língua portuguesa.
Diante de todo o exposto, a língua de sinais poderia ser introjetada pela criança surda como
uma língua valorizada, coisa que até hoje tem sido bastante difícil apesar de esta ocupar um lugar
central na configuração das comunidades surdas.
A LÍNGUA DE SINAIS NO FUNDAMENTAL
A língua de sinais no Fundamental I é uma maneira de capacitar todos os professores, bem
como a comunidade escolar, a saber, lidar com a criança surda. Esse método é válido para todos
posto que a criança circula na escola toda, e essa formação continuada a toda equipe escolar mostra
que a metodologia e estratégias de ensino para alunos surdos deve ser sempre respeitada.
A questão sobre a educação de um surdo passa por um processo de ensino aprendizagem
de uma segunda língua, tendo que sua característica mostra os aspectos visuais em detrimento dos
auditivos e a necessidade de se fazer estratégias pedagógicas adequadas que levem o aluno e sua
dificuldade em consideração.
A contratação de profissionais de apoio, se fazem necessárias, tendo que um instrutor surdo
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garante o desenvolvimento linguístico das crianças surdas, e na linguagem de Libras o ensino delas
pode ser melhor diante não só dos profissionais da escola, mas de toda a comunidade a que estão
inseridas.
O essencial é haver um intérprete para cada sala e seus conteúdos curriculares devem utilizar-se de linguagens e códigos aplicáveis, como ocorre no caso dos cegos, com o sistema Braille.
Assim, a mediação pedagógica por parte do professor impossibilita o estabelecimento das
relações dialógicas na educação dos surdos, e segundo o estudo de Dorziat e Figueiredo (2003),
é preciso ter em mente que a língua de sinais é à base do processo educacional do aluno surdo e
que, diante dessa situação, há que se ir além das questões linguísticas, considerando as questões
epistemológicas do que denota ser um surdo.
Ser surdo, por conseguinte, significa que a questão pedagógica de um surdo deve ser tratada
com afeto pelo professor e que a escola deve ser para surdos também e, além disso, as condições
de vida de alunos e de professores devem estar vinculadas ao fazer pedagógico, ao realizar com
esse aluno todos os objetivos esperados para um aluno do Ensino Fundamental I.
A existência da mediação pedagógica, nas salas de aula, é de suma importância no tocante a pesquisa de situações como a que o professor faz uso da língua de sinais a fim de mediar os
acontecimentos entre ela e os alunos surdos, ajudando demais na compreensão do que é a surdez,
tanto para os alunos surdos como para os alunos ouvintes.
A METODOLOGIA DE AULA VOLTADA PARA SURDOS
A finalidade dessa aula voltada para os surdos seria a de que o aluno poderia aprender com
esta aula sendo que conheceria também a linguagem de Libras, reconhecendo, assim, a Língua Brasileira de Sinais como parte integrante da Língua Portuguesa, para poder comunicar-se mediante a
linguagem da Libras tanto com estudantes surdos quanto com os ouvintes, expressando-se, assim,
pela linguagem não verbal.
As durações das atividades seriam de seis aulas de cinquenta minutos cada, com conhecimentos prévios trabalhados pelo professor juntamente com o aluno, e as estratégias e recursos da
aula poderiam ser divididas em aulas e etapas.
A avaliação, por conseguinte, deveria colocar em consideração o desenvolvimento individual,
bem como os trabalhos em equipe, para que os estudantes conseguissem expressar seus desejos,
sentimentos, ideias e pensamentos, por meio das expressões faciais e corporais.
Dessa forma, estes conseguiriam estabelecer relações entre a Língua Portuguesa e Libras,
nas atividades envolvendo linguagens e por fim conseguiriam dramatizar as situações do cotidiano,
utilizando Libras para produzir conversação entre os diversos interlocutores existentes nessa sala
de aula.
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A IMPORTÂNCIA DO INTÉRPRETE PARA ALUNOS SURDOS
As dinâmicas educacionais observam a necessidade do intérprete em mediar às relações
dialógicas para que os sentidos sejam construídos e por isso mesmo este profissional não deve ser
considerado somente um instrumento de comunicação entre professor ouvinte e aluno surdo, mas
sim alguém que tem o compromisso de interpretar, de mostrar ao surdo o mundo que este não consegue compreender devido a sua dificuldade.
Por conseguinte, o compromisso do intérprete é justamente de interpretar de maneira que
possibilite às informações a serem compreendidas, significadas pelo aluno surdo.
Para tanto, a presença do Intérprete de Libras em sala de aula é indispensável, e é preciso
que seja reconhecido e respeitado:
É preciso reconhecer que a presença do intérprete em sala de aula tem como objetivo tornar os conteúdos acadêmicos acessíveis ao aluno surdo. Entretanto, o objetivo último do
trabalho escolar é a aprendizagem do aluno surdo e seu desenvolvimento em conteúdos
acadêmicos, de linguagem, sociais, entre outros. A questão central não é traduzir conteúdos,
mas torná-los compreensíveis, com sentido para o aluno. Deste modo, alguém que trabalhe
em sala de aula, com alunos, tendo com eles uma relação estreita, cotidiana, não pode fazer
sinais – interpretando – sem se importar se está sendo compreendido, ou se o aluno está
aprendendo. Nessa experiência, o interpretar e o aprender estão indissoluvelmente unidos
e o intérprete educacional assume, inerentemente ao seu papel, a função de também de
educar o aluno [...]. (LACERDA, 2007, p.174).

Nas salas de aula os intérpretes da Libras apropriam-se da função docente que eles mesmos
assumem, seja pelas nas relações com os alunos surdos no contexto da sala de aula, seja por delegação dos professores.
A função docente dos intérpretes pode dificultar os professores de firmarem-se como tais aos
alunos surdos, já que em alguns momentos estes exercem sua função, em outros eles delegam ou
permitem que os intérpretes assumam o processo de ensino-aprendizagem destes surdos.
No processo de ensino aprendizagem mostra que o professor acaba assumindo integralmente
o papel de educador sua relação pedagógica com o aluno surdo quando seu conhecimento em Libras
é suficiente para compartilhar o processo pedagógico.
Com efeito, o professor tem sua natureza dialógica e por isso implica a mediação pelo outro
e pela linguagem, tendo que a relação dialógica está no centro da relação professor ouvinte e do
aluno surdo, ou seja, o professor ouvinte só pode ser professor de aluno surdo na medida em que
conseguir compartilhar a língua com o aluno surdo como se esta sua língua fosse.
Ademais, em algumas situações tanto pelo próprio conhecimento de Libras que o professor
tem como também pelo uso do intérprete na função de interpretação real, um intérprete pode viabilizar
a comunicação para possibilitar as relações entre professor ouvinte e aluno surdo, como também
entre alunos surdos e alunos ouvintes.
Os motivos que levam o professor a omitir-se de sua função são dados pelos momentos em
que este pode parecer que tem medo, justamente por reconhecer que a fluência da Libras é insuficiente ou em outros, quando faz parte da própria estratégia do professor em relação ao conjunto da
119

Revista Territórios

Março 2022

sala de aula.
Nessa situação acima o aluno tem autonomia suficiente para responder pelo exercício, em
função do modelo de ensino que ele adota o tradicional, ficando, porém, a cargo do intérprete a
compreensão dos alunos surdos.
A função do intérprete é ser um auxiliar pedagógico que permite ao professor delegar a responsabilidade do ensino, normalmente para alunos surdos e eventualmente para todos os alunos.
Os alunos pedagogicamente atendidos aceitam as atitudes do intérprete porque este não os
questiona, e recebe a produção dos alunos surdos como se ele próprio os conhecesse e tivesse
acompanhado sua trajetória de vida.
O intérprete não se responsabiliza por aquele processo, que fica totalmente delegado ao
intérprete, que neste momento deixa de ser intérprete e passa a ser intérprete educacional acumulado com a função pedagógica. E isso ocorre, pois o professor, muitas das vezes, se omite quanto
ao cotidiano escolar ou em relação às condições pedagógicas frente a uma sala de aula em que
o intérprete se depara com o professor tendo que dar atenção individualmente para vários alunos.
O profissional intérprete chama para si a parcela de alunos surdos e, ao invés de mediar à
comunicação entre o professor e o aluno surdo, acaba fazendo a mediação pedagógica direta com
os alunos surdos e a mediação entre o conhecimento e o aluno surdo.
A partir dessas atitudes identificadas, os professores, nas salas de aula, frente ao intérprete
acabam supondo que estão relacionadas com mais uma das variantes no processo de inclusão dos
alunos surdos.
Assim, quando um intérprete e um professor se deparam, pode acabar não sendo relação
tranquila, pois que também precisarão fazer concessões a fim de estabelecer uma relação possível
de trabalho, como não é diferente na relação entre outros profissionais em outros campos de atuação.
A partir da inclusão escolar de aluno surdo no ensino fundamental pode-se observar que
esta inclusão dos alunos surdos promove algumas modificações que devem ocorrer anteriormente
à presença deste na escola, como a capacitação dos profissionais que irão trabalhar diretamente
com eles, bem como modificações que ocorrem na medida em que as especificidades de cada um
são identificadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia que para o ensino dos alunos surdos é bem visual, pois que o canal mais importante para o surdo é a visão.
A matéria passada pelo professor de forma visual aos alunos pode ser testada na medida em
que as crianças surdas têm acesso às atividades que envolvem a escrita.
O aluno tem o conhecimento em Libras na medida em que começa a ter familiaridade com
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a matéria, tendo que o trabalho é lento, visto que, durante as aulas, sempre existe o paralelo com a
língua de sinais.
O professor tem por objetivo mostrar os temas por meio de estratégias, diante de textos em
que os alunos, em contato com os conceitos, a leitura, a escrita, conseguem apreender com mais
facilidade por meio dessas estratégias.
No caso do ensino de artes para o aluno surdo não é diferente, tudo deve ser muito visual e
adaptado para a linguagem de sinais. Deve-se estimular a criatividade e a participação do aluno,
gerando movimento corporal e expressão gestual.
O material apropriado para tratar dessas estratégias faz-se necessário quando se volta exclusivamente para os surdos, por meio de leituras especificamente visuais.
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RESUMO
O desenvolvimento tecnológico tem contribuído para modificar o cenário educacional impactando
as áreas do conhecimento e o comportamento humano. A disseminação da informação por meio
de acesso à tecnologia também acarretou mudanças no âmbito organizacional trazendo maior
relação e reflexão sobre sua ação no contexto educacional, o que mostra que o uso da tecnologia
tem ganhado cada vez mais espaço no uso das ferramentas pedagógicas de ensino aprendizagem.
Vivemos tempos difíceis, em que a tecnologia se faz cada vez mais importante para o alcance de
todos, encurtando distancias e promovendo uma melhor socialização digital. Nessa produção de
escrita acadêmica, temos como objetivo compreender e propor o uso de games com crianças com
Transtorno de Espectro Autista (TEA), como ferramenta pedagógica, para o desenvolvimento de
habilidades e aprendizagem, promovendo uma Educação Inclusiva, ou melhor, para além da inclusão, uma Educação de Equidade.
Palavras-chave: Games; Transtorno do Espectro Autista (TEA); Educação Inclusiva.
INTRODUÇÃO
Iniciaremos a discussão sobre o processo histórico e político da Educação Inclusiva no Brasil,
para contextualizar a história da Educação Especial. No primeiro momento, precisamos primeiro entender, um pouco, sobre o tratamento destinado às pessoas com deficiência, ou seja, se hoje falamos
de inclusão é porque, durante muito tempo, as pessoas que não enxergavam, não escutavam ou não
se locomoviam, do que ficou legitimada como “normal”, eram sistematicamente excluídas socialmente.
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Apesar de não termos indícios de como os primeiros grupos de humanos se portavam diante
das pessoas com deficiência, a História vem nos mostrar que nem sempre a relação com essas
pessoas era de forma cordial. Se por um lado, evidências arqueológicas, de que no Egito Antigo, as
pessoas com deficiência ocupavam um lugar na sociedade, a exemplos podemos trazer a placa de
calcário, representando um homem com deficiência e sua família fazendo oferendas aos deuses.
Evidências arqueológicas nos fazem concluir que no Egito Antigo, há mais de cinco mil anos,
as pessoas com deficiências integravam-se nas diferentes e hierarquizadas classes sociais (faraó,
nobres, altos funcionários, artesãos, agricultores e escravos). A Arte Egípcia, os afrescos, os papiros,
os túmulos e as múmias estão repletos dessas revelações. Os estudos acadêmicos baseados em
restos biológicos, de mais ou menos 4.500 a. C., ressaltam que as pessoas com nanismo não tinham
qualquer impedimento físico para as suas ocupações e ofícios, principalmente dançarinos e músicos.
In História da Pessoa com Deficiência – AMPID – www.ampid.org.br › ampid › Artigos › PD_historia.

Músico anão – V Dinastia – Os especialistas revelam que os anões eram empregados em
casas de alto funcionários, situações que lhes permitia honrarias e funerais dignos. A múmia de Talchos, da época Saíta (1.150 a 336 a. C.), em exposição no Museu do Cairo, traz indicações de que
era uma pessoa importante. Já os papiros contendo ensinamentos morais no Egito Antigo, ressaltam
a necessidade de se respeitar as pessoas com nanismo e com outras deficiências 1.
1 http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php Pesquisado em 08/03/2021 – 16h
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Na Roma Antiga as pessoas nascidas disformes sofreram práticas de abandono, distanciamento e segregação
As leis romanas da Antiguidade não eram favoráveis às pessoas que nasciam com deficiência. Aos pais era permitido matar as crianças que com deformidades físicas, pela prática do
afogamento. Relatos nos dão conta, no entanto, que os pais abandonavam seus filhos em
cestos no Rio Tibre, ou em outros lugares sagrados. Os sobreviventes eram explorados nas
cidades por “esmoladores”, ou passavam a fazer parte de circos para o entretenimento dos
abastados. Ao tempo das conquistas romanas, auge dos Césares, legiões de soldados retornavam com amputações das batalhas dando início a um precário sistema de atendimento
hospitalar.
Foi no vitorioso Império Romano que surgiu o cristianismo. A nova doutrina voltava-se para
a caridade e o amor entre as pessoas. As classes menos favorecidas sentiram-se acolhidas
com essa nova visão. O cristianismo combateu, dentre outras práticas, a eliminação dos
filhos nascidos com deficiência. Os cristãos foram perseguidos, porém, alteraram as concepções romanas a partir do Século IV. Nesse período é que surgiram os primeiros hospitais de
caridade que abrigavam indigentes e pessoas com deficiências (UGEL, 2007; p. 18)

Com a concepção do homem, enquanto ser divino, pautado no Cristianismo, as pessoas com
necessidades especiais utilizavam instituições especializadas, onde era acolhida como pecadoras
ou, suas deficiências, vistas e interpretadas como consequência de Pecados. Os períodos marcados
pelo fim do Império Romano (Século V, ano 476) e a Queda de Constantinopla (Século XV, em 1453),
marcam o início da Idade Média.
Esse período foi caracterizado por precárias condições de vida e de saúde das pessoas. A
população encarava o nascimento de pessoas com deficiência como castigo de Deus. Os supersticiosos viam nelas poderes especiais de feiticeiros ou bruxos. As crianças que sobreviviam eram
separadas de suas famílias e quase sempre ridicularizadas. A literatura da época coloca os anões
e os corcundas como focos de diversão dos mais abastados.
A Idade Moderna marcou a passagem de um período de extrema ignorância para o nascer
de novas ideias. Ela ocorreu do ano de 1453 (Século XIV), quando da tomada de Constantinopla pelos Turcos otomanos, até 1789 (Século XVIII) com a Revolução Francesa. O
período mais festejado é o que vai até o Século XVI, com o chamado Renascimento das
artes, da música e das ciências, pois revelaram grandes transformações, marcada pelo humanismo (http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php. Pesquisado em 08/03/
2021 – 12h30m)

O Século XIX, refletiu as ideias humanistas da Revolução Francesa, ficando compreendido na
história das pessoas com alguma deficiência. Agora era percebido que não só precisavam de hospitais e abrigos, mas, também, de atenção especializada. É nesse século que se inicia a constituição
de organizações para estudar os problemas de cada deficiência. Difundem-se então os orfanatos,
os asilos e os lares para crianças com deficiência física e mental. Grupos de pessoas organizam-se
em torno da reabilitação dos feridos para o trabalho, principalmente nos Estados Unidos e Alemanha.
O Século XX trouxe avanços significativos para os portadores de alguma deficiência, sobretudo
aos avanços tecnológicos assitivos como a cadeira de rodas, bengalas, sistema de ensino para surdos
e cegos, dentre outros – foram se tornando melhores e aperfeiçoados conforme a deficiência. Após
as duas Grandes Guerras, organizou-se coletivamente para enfrentar os problemas e para melhor
atender a pessoa com deficiência.
De 1902 até 1912, cresceu no Continente Europeu a concepção e formação de organização
e instituições para as pessoas com deficiência, segundo Silva
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Levantaram-se fundos para a manutenção dessas instituições, sendo que havia uma preocupação crescente com as condições dos locais aonde as pessoas com deficiência se abrigavam. Já começavam a perceber que as pessoas com deficiência precisavam participar
ativamente do cotidiano e integrarem-se na sociedade. Os movimentos sociais de 1904 em,
em Londres realizou-se a Primeira Conferência sobre Crianças Inválidas, tendo como tema
principal a integração na sociedade das crianças institucionalizadas. Ao mesmo tempo, nos
Estados Unidos, na cidade de Saint Louis, organizou-se o primeiro Congresso Mundial dos
Surdos para discutir os métodos de comunicação por sinais e o do oralismo (SILVA, 1986,
p. 45).

Nos anos posteriores na Alemanha, foi organizado o Primeiro Censo Demográficos de Pessoas
com Deficiência, com o objetivo de organizar as instituições estatais para melhor atender as pessoas
com deficiência. Nos Estados Unidos, realizou-se a Primeira Conferência da Casa Branca sobre os
Cuidados de Crianças Deficientes e, na cidade de Boston, em 1907. Mesmo com o fim da Primeira
Grande Guerra as desordens políticas continuaram e os países estavam em uma grande e grave
crise financeira. No entanto, era necessário que os governos se preocupassem com procedimentos
de reabilitação dos ex-combatentes, melhorando a reabilitação dos jovens veteranos.
Somente em 1919, com o Tratado de Versailles, é consolidada a paz, embora não tenha
sido duradoura, e é criado um importante organismo internacional para tratar da reabilitação
das pessoas para trabalho no mundo, inclusive das pessoas com deficiência: a Organização Internacional do Trabalho. OIT – Organização Internacional do Trabalho Imediatamente
ao pós-guerra, a sociedade civil atenta e preocupada com os problemas sociais em curso,
organizou-se para buscar soluções de melhorar os mecanismos de reabilitação. A primeira
organização a se constituir foi a Sociedade Escandinava de Ajuda a Deficientes, atualmente
conhecida como Rehabilitation Internacional.
O 32º Presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, em 1933, com o programa político New Deal, atrelado a assistência social, ajudou a minimizar os efeitos da
Depressão. Roosevelt que era paraplégico, embora não gostasse de ser fotografado em
sua cadeira de rodas, contribuiu para uma nova visão da sociedade americana e mundial de
que a pessoa com deficiência, com boas condições de reabilitação, pode ter independência
pessoal. Ele foi um exemplo seguido por muitos americanos com deficiência que buscavam
vida independente e trabalho remunerado (Gugel, 2007, p. 35).

A Segunda Guerra Mundial, ocorrida de 1939 a 1945, liderada pelo alemão Hitler, assolou e
chocou o mundo pelas atrocidades provocadas. Sabe-se que o Holocausto eliminou judeus, ciganos e
também pessoas com deficiência. Estima-se que 275 mil adultos e crianças com deficiência morreram
nesse período e, outras 400 mil pessoas suspeitas de terem hereditariedade de cegueira, surdez e
deficiência mental foram esterilizadas em nome da política da raça ariana pura (Gugel, 2007).
Quando os Estados Unidos lançaram bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, foi devastador e matou 222 mil pessoas, deixando sequelas nos sobreviventes. Com o término da Segunda
Guerra Mundial, o mundo se reorganizou. O Continente Europeu foi devastado, bem como os países
aliados pois esses enviaram tropas para derrotar Hitler. As cidades precisavam ser reconstruídas, as
crianças que perderam seus familiares precisavam de abrigo, alimentação, vestimentas, educação e
saúde. Muitos dos sobreviventes das batalhas, tiveram sequelas e precisaram de tratamento médico
e reabilitação.
Em 1945, em Londres surge a Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de
encaminhar com todos os Países Membros propostas e ações dos problemas que estavam acontecendo no mundo. Os temas centrais foram divididos entre as agências: ENABLE – Organização das
Nações Unidas para Pessoas com Deficiência UNESCO – Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância OMS – Organi126
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zação Mundial da Saúde
Em 1948, a comunidade internacional se reúne na ONU, em Nova York, se comprometendo
a não produzir as atrocidades como aquelas cometidas durante a Primeira e a Segunda Guerra
Mundial. Os dirigentes dos Países Membros reforçaram a Carta das Nações Unidas, declarando em
um só documento todos os direitos de cada pessoa, em todo lugar e tempo. Surge a Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Declaração Universal dos Direitos do Homem Artigo 1º: Todas as pessoas nascem livres e
iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas
às outras com espírito de fraternidade.
No artigo 25 há menção expressa à pessoa com deficiência, designada de “inválida”.
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde
e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez,
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.
A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças
nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social 1.

É nesse tempo de reconstrução que as instituições voltadas para as pessoas com deficiência
se consolidaram em todos os países, principalmente buscando alternativas para sua integração social
e aperfeiçoamento das ajudas técnicas para pessoas com deficiência física, auditiva, mental e visual.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CONTEXTO MUNDIAL E AS LEIS DO SEGMENTO NO BRASIL
A Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), destaca-se como documento universal, enquanto que a Constituição Brasileira (1998) traz o ideal de todos sermos iguais em nossas
diferenças. Tais documentos são a garantia de que a discriminação a pessoas com necessidades
especiais, não irá limitar a pessoa a sua deficiência.
Em consonância com Constituição Federal de 1988 a Lei de Diretrizes e Base (LDBEN nº
9394/96), estabelece que os portadores de necessidades especiais estudem em sala regulares,
partindo do pressuposto que todos são iguais. A Conferência Mundial sobre Educação para Todos,
realizada em Jomtien na Tailândia (UNESCO, 1990) legitimou o objetivo de melhorar a qualidade e
o acesso à educação de crianças e jovens com necessidades especiais.
Em diálogo, a Declaração de Salamanca (1994), na Conferência Mundial de Educação Especial, considera o processo de inclusão na escola como a maneira mais democrática e avançada
para equalizar as oportunidades na esfera educacional. Sendo um dos principais documentos internacionais que versam sobre a inclusão social, interpretam que a
Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao desfrutamento e exercício
dos direitos humanos. Dentro do campo da educação, isso se reflete no desenvolvimento de
estratégia que procuram promover a genuína equalização de oportunidades (...) ao mesmo
tempo em que as escolas inclusivas preveem um ambiente favorável à aquisição da igual-

1 Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi adotada em 10 de dezembro de 1948.
https://nacoesunidas.org/artigo-25-direito-a-um-padrao-de-vida-adequado/
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dade de oportunidades e a participação total, o sucesso delas requer um esforço claro, não
somente por parte dos professores e dos profissionais da escola, mas também por parte
dos colegas, pais, famílias, voluntários. A reforma das instituições de sociais não constituí
somente uma tarefa técnica, ela depende, acima de tudo, de convicção, compromisso e disposição dos indivíduos que compõem a sociedade (UNESCO, 1994, p05 UPUD).

A discussão referente ao tema de inclusão social perpassa as discussões referentes a grupos minoritários, em uma época em que a diferença passa ser interpretado e compreendido como
direito ao protagonismo social de sujeitos, o acolhimento de suas subjetividades como por exemplo
de gênero, étnicas, econômicas, religião tem suscitado uma discussão que permeia a ética e emergenciando uma sociedade mais democrática.
Analisamos que desde a Declaração de Salamanca, que versa, entre outros, sobre as políticas
referente a Educação Especial, no que tange a sociedade brasileira, estamos andando com “passos
de formiga e sem vontade 1”. É importante ressaltar que, mesmo com a inclusão, ainda se faz necessário combater preconceitos e paradigmas, no intuito de sensibilizar a sociedade sobre essa temática.
Sendo um assunto recente, as problemáticas trazidas sobre a Educação Especial têm causado
grandes polêmicas, sendo sumariamente distorcido pelos distintos segmentos educacionais. Sendo
um movimento mundial de ação que busca equiparar o acesso a educação como um todo. Segundo
DELLANI (2012)
A inclusão é uma inovação, cujo o sentido tem sido muito distorcido e polemizados pelos
mais diferentes segmentos educacionais. É um movimento mundial de luta das pessoas
com deficiências e seus familiares na busca dos seus direitos e lugar na sociedade. Ela está
ligada a todas as pessoas que não tem as mesmas oportunidades dentro da sociedade. No
entanto, inserir alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, mais grave
ou menos severos no ensino regular nada mais é do que garantir o direito de todos à educação – e assim diz a Constituição. (p. 02).

Partindo do pressuposto que a Educação Especial engloba uma Educação para Todos, tendo
como norte o respeito e acolhimento das diferenças, a quebra de tabus, referente ao processo de
ensino aprendizagem, requer uma escola solidária, sensível à essas temáticas, ou de outros grupos
minoritários. Não acreditamos no êxito dessa relação se essa não trouxer um sentimento de movimento
interno, por parte dos professores. Movimento de abertura e adesão aos desafios que a educação
nos propõe em qualquer nível em distintas áreas de conhecimento. Acreditamos que o afeto também
pode ser uma metodologia didática para o estabelecimento de vínculo e relacionamento.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA É EDUCAÇÃO DE TODOS
Os desafios que muitos professores lidam, cotidianamente com o que se refere a Educação
Especial, permeia a falta de solidez em sua formação acadêmica, frente a esse tema. Em nosso
cotidiano, como professoras de Nível Básico, através de observação e relatos dos professores, observamos que as atividades pedagógicas voltadas a Educação Especial, são iniciativas individuais
e uma aparente falta de interesse dos professores frente ao tema e os desafios que emergem do
processo inclusivo.
Frente ao exposto:
1
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A inclusão escolar continua um tema aberto e de muitas entradas para a reflexão; a efetivação da educação inclusiva sendo ainda muito incipiente e uma de suas maiores dificuldades
está no não reconhecimento do outro como diferente, o que denota a não aceitação dessa
diferença, faltando a colaboração e consenso na redefinição de procedimentos didáticos
pedagógicos capazes de qualificar a aprendizagem para cada aluno.
Sendo assim, percebe-se que a inclusão envolve convivência regada pelo diálogo, pela
humanidade, pelo reconhecimento das próprias fragilidades, além da superação de paradigmas tão impregnados em nossa formação cultural, religiosa, social, enfim, fazendo parte de
todo nosso desenvolvimento histórico (DELANNI, 2012, p 04).

Caso não encaremos a Educação Especial como uma sensibilização cultural frente ao tema,
por parte dos docentes, cairemos em dificuldades tais como a criação de uma rede de ações que se
desdobram em outras ações, o que pode ter como resultado novas situações de exclusão ao incluir.
Se partirmos dessa análise acreditamos que não há possibilidade de inclusão sem um compromisso
de assumirmos uma educação de qualidade como meta. Também aponta o desafio de formarmos
redes de apoio a Educação Especial. A colaboração é fator chave para que a educação, como um
todo e a escola em particular não seja um novo espaço de segregação (Mantoan, 2003).
Outra área de grande responsabilidade social, frente o tema da inclusão é a mídia. Seu papel é
destacado pois esses meios de comunicação podem ser utilizados como ferramenta de comunicação
entre a sociedade e as pessoas como necessidades especiais, pode desenvolver e sensibilizar para
atitudes favoráveis a pessoa e o entendimento da pessoa com necessidades especiais. Vale salienta, que, como não pretendemos fazer uma exaustiva pesquisa bibliográfica, compreendemos que o
conceito de superdotação aparece dentro da perspectiva da Educação Inclusiva, porém, optamos,
bibliograficamente e metodologicamente, por não discutir a questão de inclusão dos superdotados.
Essa nova visão, aparece em desdobramentos positivos em espaços. Seguindo esse norte a
dificuldade apresentada pelo aluno não é parâmetro para duvidar de suas outras potencialidades e
distintas formas de apreender aprender. Incluir exige uma postura crítica dos professores, diante de
alunos com necessidades especiais. Esse professor precisa assumir a responsabilidade pedagógica em colaborar com o desenvolvimento integral do aluno, valorizando as distintas subjetividades e
singularidades.
Diante do revelado, o trabalho do professor não pode ser interpretado como vocação, mas
como uma profissão que exige estudo, ética, retidão, reflexão e prática. Entendemos que é na relação
com o outro que realmente possibilite uma metodologia inclusiva.
Em tempo: até a promulgação desses documentos as pessoas com necessidades especiais
eram responsabilizadas e marginalizada no processo de inclusão social como um todo ou escolar,
em particular, passa a ser responsabilizado o meio social que exclui. Cabe ao meio social se adequar
no processo de inclusão, não mais o contrário. Dentro dessa interpretação emancipatória passa a
ser o meio social agente e corresponsável para a inclusão desse sujeito em ambientes escolares,
lazer e cultura.
Tendo como base as leituras referentes a Educação Especial, percebemos que a nomenclatura
que se referia a inclusão, foi mudando conforme o entendimento da sociedade e de seus sujeitos.
Sabendo o quanto é difícil a mudança de termo, pois essa mudança só é possível quando há uma
mudança subjetiva por parte dos professores. Vimos como é importante o termo por que pode re129
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forçar ideias e preconceitos.
O termo hoje ‘necessidades educacionais especiais’ tornou-se bastante conhecida, tanto em
discussões acadêmicas, na escola e em discursos oficias. Essa possibilidade de leitura e de entendimento surgi da demanda de se atenuar os efeitos e compreensões equivocadas, ao que se refere
as distintas necessidades especiais do corpo discente.
Em diálogo com a Deliberação nº 02/03 – CEE, a terminologia supracitada pode ser atribuída a quaisquer grupos de educandos, não somente com demanda de necessidades educacionais
especiais assim também aponta a Política Nacional de Educação Especial que compreende como
aluno especial, qualquer aluno que demande um processo diferenciado na aprendizagem, sendo
classificados como
1. Deficiência mental, física/neuromotora, visual e auditiva;
2. Transtornos globais do desenvolvimento e;
3. Superdotação/altas habilidades.
Embora as discussões frente ao tema da Educação Especial e da Inclusão terem seus princípios no século XVI, como supracitado, é importante lembrar que é somente no século XX que as
discussões avançam para uma educação inclusiva, para além de teorias acadêmicas. Tendo como
princípio norteador na década de 1970 Europa assume a vanguarda nas discussões referente à esse
tema. Logo depois, nos Estados Unidos da América (EUA), a inclusão passa a ser um direito básico
em documentos legais e normativos. As discussões bibliográficas a respeito desse tema, traz em
sua transversalidade a importância da Inclusão para além dos muros da escola, mas também em
Espaços de Cultura e de Lazer, compreendidos aqui como distintos (MAZZOTA & D’ANTINO, 2011).
Definindo o lazer como aquilo que se escolhe e promova bem-estar, sem, contudo, assumir o
discurso de descanso. Compreendemos o lazer como uma possibilidade metodológica de ludicidade
em sala de aula, assim como MARCELINO, “As atividades lúdicas, tais como os jogos, brinquedos,
brincadeiras, têm como base o prazer ou o gosto de realizá-las, enquanto o lazer é, via de regra,
interpretado como o tempo para atividades prazerosas com um sentido de descanso das atividades
de trabalho ou obrigações (2003, p 383).”
Em consonância com Carlos, 2013, compreendemos que
O aprendizado com prazer permite a internalização, a reelaboração e significações de conceitos e valores para se viver em sociedade. Brincar é antes de tudo, estar em e na companhia de alguém ou de algo, mesmo que seja só na imaginação. É viver e “com-viver” em
gripo. Sabemos que o ser humano é, um ser social, um ser comunitário. É através e no outro
que nos tornamos humanos, é na inter-relação humana que nos humanizamos.
O educador que reconhece a ludicidade como imprescindível e constituinte da humanização
do ser, estimula o processo pedagógico por que desloca posições: o aluno assume a posição de sujeito no ato de participar e há alegria na conquista. Ainda dentro dessa perspectiva,
ser lúdico ou ter uma postura lúdica não significa passar os conteúdos através de brincadeiras, mas no modo de ensinar, na seleção do conteúdo e no papel do educador, pensando o
lúdico como uma estratégia ou metodologia de aprendizagem (CARLOS, 2013, p. 105)

Em sua pesquisa tendo como foco o lazer para pessoas com síndrome de Down, Blascovi –
Assis (2001), relata que o direito ao lazer, para pessoas com necessidades especiais, é, comumente,
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interpretado como sem importância pedagógica, ou sob o ponto de vista de superficialidade, sendo
a saúde e a educação os únicos responsáveis para a inclusão e o bem-estar social.
Em 1990, no plano internacional de Cartagena de Índias sobre Políticas Integrais para Pessoas com Deficiências na Região Ibero-Americana, aprovada na Conferência Intergovernamental
Ibero-Americana, ocorrido em Cartagena das Índias (Colômbia), em outubro de 1992, inclui em seu
texto, recomendações para as áreas de cultura e lazer.
Tal Declaração, em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,
com a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 1975, bem como com o Programa da
Ação Mundial para Pessoas com deficiência, de 1982, dentre outros documentos nacionais e internacionais, expressam, veementemente, que sejam eliminados a arquitetura excludente, em espaços
culturais e de lazer, interpretando a limitação não do sujeito, mas da sociedade de não o incluís
(MAZZOTA & D’ANTINO, 2011).
Destaca-se, ainda, a obrigatoriedade para teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios
de esportes, casas de espetáculos, salas de conferência e similares de reservarem, pelo
menos, dois por cento de lotação do estabelecimento para pessoas com cadeiras de rodas,
distribuídos em locais diversos e em conformidade com as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT).
O mencionado Decreto evidencia o entendimento de “pessoa com deficiência” na perspectiva adotada pela Organização Mundial de Saúde na mencionada Classificação Internacional
de Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF, 2003) (MAZZOTA & D’ANTINO, 2011 p. 389)

Contudo, segundo as discussões de Gurgel (2007), a educação brasileira como um todo tem
demonstra parca qualidade no ensino, mesmo garantindo o acesso, não consegue consolidar a
permanência e o insucesso escolar. A ideia de que existem alunos que são incapazes de aprender
é muito comum entre os docentes. A ideia da inclusão é um desafio a ser enfrentado pelos professores e por todos aqueles que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. É importante
ressaltar também que a ideia de educação precisa ser revista, problematizada e critica.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA INFANTIL

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
O autismo é um dos transtornos do neurodesenvolvimento mais conhecidos e estudados pela
neurociência cognitiva, conhecido na literatura médica como Transtorno do Espectro Autista ou TEA
envolve uma dificuldade grande e duradoura de interagir e se comunicar com os outros, além da
criança terem um leque restrito e repetitivo de interesses e atividades.
Por exemplo, a pessoa pode ficar estalando os dedos; enfileirando objetos; repetindo alguma
coisa ou se machucando e, como ela também tem dificuldade para entender aspectos da comunicação não verbal, como entonação da voz, gestos e expressões faciais, para aprender as coisas de
modo geral, e conviver com os outros, a socialização é um desafio, segundo as especialistas.
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O termo “autista” foi cunhado pela primeira vez em 1911, pelo psiquiatra suíço Paul Eugen Bleuler. Suas contribuições foram muito importantes para o entendimento da esquizofrenia. Ressaltamos
que, no primeiro momento, o autismo foi configurado como um desdobramento da “esquizofrenia”
tendo como sintomas dificuldade de interação e tendência ao isolamento.
O autismo foi descrito e identificado, separadamente, da personalidade esquizoide, pela primeira vez em 1943, pelo psiquiatra norte-americano Leo Kanner. Sendo definido como uma perturbação do desenvolvimento infantil frequente, e que se apresenta como alterações de comunicação,
socialização e comportamento restritos e estereotipados.
O Transtorno do Espectro Autista também pensa em trabalhar na criança, a área mais prejudicada. Por exemplo, uma pessoa pode ter sua capacidade de comunicação muito prejudicada, mas
poucos comportamentos repetitivos e aberrantes ou ao contrário. Por causa da dificuldade de comunicação e compreensão das estimulações do ambiente, pessoas com TEA, muitas vezes apresentam
déficits intelectuais que também podem ir do mais leve ao mais severo, os sintomas costumam surgir
desde cedo, mas o diagnóstico geralmente é feito em crianças a partir dos dois anos.
Os sintomas do autismo, dentre outros é se em criança até 2 anos a não reação ao ser chamado pelo nome, evita-se o contato visual, realiza comportamento repetitivos e fixos, a par disso
é recomendável que seja feito um diagnóstico por um profissional, pois esses podem ser sinais de
autismo.
O autista pode mover o trabalho de vários profissionais, que estimulam as áreas de maior
dificuldade da pessoa, como psicólogos, neuropediatra e fonoaudiólogos um dos tratamentos mais
eficazes é a intervenção comportamental precoce de uma equipe multidisciplinar, em conjunto com
a família (Zanon; Backes; Bosa, 2014).
É importante ressaltar que o autismo difere de criança para criança e que não tem padrão.
Há criança com autismo que não falam; outras que falam; outras que têm deficiência mental; outros
sem deficiência mental; superdotadas enfim, não é possível determinar um padrão de autismo, cada
criança tem que ser analisada de acordo com a sua individualidade.
“Há crianças do espectro autista que tem facilidade na comunicação e dominam determinados assuntos, mas há também aquelas que não são tão comunicativas, que talvez não
respondam de forma esperada as propostas da escola, mas que, no entanto, ao observar
elas através de situações do jogo, será possível ter um feedback de quais habilidades e
competências já têm desenvolvidas”, afirma a psicóloga”. 1

Pensar o autismo dentro da perspectiva da inclusão escolar é um assunto muito polêmico, visto
os déficits na educação como um todo e em especial na Educação Especial. É importante ressaltar
que hoje a inclusão é um direito segundo a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que Institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera
o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Essa lei, além de outros fatores, como O Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em
2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para a conscientização acerca dessa questão. Junto com a lei, que prescreve que a escola deve receber essa
1
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criança e, que, além de recebê-la tem que dar todo o suporte com e para o professor – mediador e
onde todos precisam estar preparados para receber essa criança.
O clínico geral e psicólogo Roberto Debski explica que o transtorno de espectro autista compromete bastante o desenvolvimento de uma criança ao limitar as suas habilidades de interação social
e comunicação, além disso, a criança com TEA pode ficar inseguro para participar de atividades em
determinados locais. Segundo o médico jogar Autocraft faz com que a pessoa administre melhor
essas questões, afinal tende a se sentir melhor e mais acolhida pelos outros jogadores já que todos
se encontram em condição semelhante e livres de julgamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a escola deve servir também como um ambiente de diminuição de toda a
questão de preconceito existente. A escola, efetivamente, precisa ser caracterizada como um ambiente pedagógico. A criança com Transtorno Espectro Autista pode não aprender o que a disciplina
demanda, às vezes ela não pode estar integrada no conteúdo de determinada idade ou série, mas
ela tem que ter algum componente pedagógico escolar.
Quando se pensa em conteúdo inclusivo, ressaltamos que estamos falando exatamente de
conteúdo que verdadeiramente possibilita à criança a um aprendizado de cunho pedagógico. Segundo a Drª Maria Claudia Brito, fonoaudióloga Doutora e pós-doutorado em educação com ênfase
em autismo e Professora Convidada do Grupo de Assessoria Pisco e Pedagógica-Bauru/SP, em sua
pesquisa faz uma análise do Processo de Inclusão Escolar.
Aponta que, mesmo para crianças que não tem nenhum tipo de transtorno, nosso Sistema
Educacional é falho, contudo, ressalta que, mesmo com essa realidade, a inclusão se faz urgente e
necessária.
Em relação aos professores, muitas vezes esses não têm apoio, orientação ou a formação
necessária no que se refere ao Transtorno do Espectro do Autismo, e consequentemente, muitas
crianças sem as adaptações necessárias tem grande dificuldade de ser, de fato, incluída no ambiente
escolar. O que se observa é que entre a teoria e prática há uma discrepância. Além de que, quando
se fala de Inclusão dentro do TEA, estamos falando de uma diversidade dentro do que se configura autismo, há diferenças entre um caso mais leve e o mais severo, diferença em relação à idade,
alguns casos que vão necessitar de ambientes menores mais especializados, enquanto outros não
apresentam essa demanda.
Destacamos também a importância dos terapeutas que acompanham essa criança fora do
ambiente escolar. Faz-se necessário, para que a inclusão realize o que propõe um trabalho em
conjunto: escola – família – terapeutas. Os terapeutas podem ajudar com relatórios de acompanhamento/desenvolvimento, participar de reuniões pedagógicas, dando sugestão na metodologia para
que esse aluno tenha aprendizado pedagógico e se familiarize com a escola. Porém, ressaltamos
que, mesmo em trabalho conjunto, cabe à escola e a sua equipe pedagógica planejar e aplicar as
adaptações curriculares.
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RESUMO
O presente estudo trata da importância da Psicomotricidade na educação infantil, destinadas ao
equilíbrio e o desenvolvimento motor e intelectual da criança, como meio de auxiliar o desenvolvimento das crianças com base em experiências motoras, cognitivas e sócio afetivas, elementos
indispensáveis para a formação. A Educação Infantil é muito importante para o desenvolvimento
global da criança e, os aspectos que envolvem a Psicomotricidade favorecem o processo ensino-aprendizagem já que compreendem a educação como algo mais amplo do que a simples transmissão
de conhecimentos. Temos várias definições do que é a Psicomotricidade, desde o seu surgimento,
quando seguia uma vertente teórica, depois prática, até chegar ao meio-termo entre as duas. Contudo, podemos dizer que a Psicomotricidade tem como objeto de estudo o movimento humano,
reunindo as áreas pedagógicas e de saúde. A Psicomotricidade envolve toda ação realizada pelo
indivíduo; é a integração entre o psiquismo e a motricidade, buscando um desenvolvimento global,
focando os aspectos afetivos, motores e cognitivos, levando o indivíduo à tomada de consciência
do seu corpo por meio do movimento. Finalizando percebeu-se a importância da Psicomotricidade
para a educação infantil como instrumento do fortalecimento da criança como sujeito, e servindo
como ferramenta para todas as áreas de estudo voltadas para a organização afetiva, motora, social
e intelectual do aluno. Já que ela contribui para o processo educativo, no intuito de desenvolver nos
alunos um desenvolvimento psicomotor satisfatório e, ao mesmo tempo, contribuir para uma evolução psicossocial e o sucesso escolar da mesma. Sendo importante o educador ter conhecimentos
sobre a contribuição da Psicomotricidade para o crescimento infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil, Aprendizagem, Psicomotricidade.
INTRODUÇÃO
Diante da realidade social, buscam-se proporcionar nos espaços de Educação Infantil, relação
de contato, permitindo uma percepção mais próxima dos desejos de cada um, do grupo e das diferenças. Para isso temos o corpo em movimento, uma trama de sensações sinestésicas, sensoriais,
emocionais, neurológicas, organizadas por vias receptivas e expressivas na qual a criança integra
estes estímulos produzindo marcas que a façam perceber a si e ao outro, na relação. A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal e tem
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como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança.
Por meio de atividades as crianças, além de se divertir, criam, interpretam e se relacionam com o
mundo em que vivem. Tendo a finalidade de auxiliar no desenvolvimento físico, mental e afetivo do
indivíduo, com o propósito de um desenvolvimento sadio. É importante assegurar o desenvolvimento
funcional da criança e auxiliar na expansão e equilíbrio de sua afetividade, por meio da interação
com o ambiente.
As visões sobre o corpo foram inúmeras desde a Antiguidade até os dias atuais. Diante das
concepções sobre o mesmo, teóricos e estudiosos aprofundaram seus estudos e pesquisas para
descobrirem o real papel do corpo para o desenvolvimento do homem, desfazendo assim o pensamento equivocado de que o corpo e a mente eram dissociados.
Dupré (1909) criou o termo Psicomotricidade vinculando o movimento, o pensamento e a afetividade. Psicomotricidade significa a relação entre o pensamento e a ação, envolvendo a emoção,
ou seja, é considerada a ciência que estuda o homem por meio de seu corpo em movimento, em
relação ao seu mundo interno e externo, funcionando como eixo de sustentação da vida psicossocial
do sujeito. (Apud JOBIM; ASSIS, 2013)
Diante desta concepção outros estudiosos seguiram esta linha de pensamento e apesar de,
essa ciência ter passado por diversos cortes epistemológicos comprovou-se a necessidade e a importância da mesma como uma formação de base para o desenvolvimento global da criança.
A educação infantil é a grande colaboradora neste processo por se tratar de um período de
maior desenvolvimento e as experiências iniciais serem primordiais, propiciando base para que a
criança desenvolva sua autonomia corporal e maturidade socioemocional. Para tanto, devem ser
estimuladas e consideradas as funções básicas e as funções relacionais da psicomotricidade destinadas ao desenvolvimento pleno da criança e, os jogos e exercícios corporais propiciados de uma
maneira integradora e harmoniosa contribuem para a aquisição da coordenação psicomotora, a
conscientização e domínio do corpo, ajustamento dos gestos e movimentos, apropriação do esquema
corporal, aumento das discriminações perceptivas, integração de espaço e noção de tempo pessoal
sendo coadjuvantes neste processo.
A psicomotricidade amplia as possibilidades de entendimento e compreensão dos processos
de aprender e não aprender, contribuindo para a prevenção do fracasso escolar na medida em que
olha para o sujeito de maneira aprofundada na tentativa de compreendê-lo, sendo o corpo um instrumento comum na relação das duas ciências
Este artigo irá mostrar sobre a importância da psicomotricidade na educação infantil e seus
respectivos benefícios para o desenvolvimento global da criança.
PSICOMOTRICIDADE: DEFINIÇÃO E HISTÓRICO
A base do trabalho com as crianças na Educação Infantil consiste na estimulação perceptiva
e desenvolvimento do esquema corporal. A criança organiza aos poucos o seu mundo a partir do
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seu próprio corpo.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 20 de dezembro de 1996 (Lei
9394) art. 29 “a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).
No entanto, para que haja esse desenvolvimento integral é preciso que tenhamos profissionais capazes e conscientes da importância da psicomotricidade, considerando-a como a ciência
que envolve toda a ação realizada pelo indivíduo, que represente suas necessidades e permita suas
relações com os demais.O movimento permite a criança explorar o mundo exterior. Assim, sem o
contato com o concreto a criança pode desenvolver um bloqueio e se isolar por toda a vida. Por isso,
a construção do esquema corporal e a organização das sensações relativas ao próprio corpo têm
um papel fundamental no desenvolvimento da criança (SANTOS; CAVALARI, 2010).
O psicomotricista é um profissional que cuida do processo de afetividade, pensamento, motricidade e linguagem, onde a dinâmica psicomotora auxilia no potencial de relação pela via do movimento, incentiva o brincar e amplia a possibilidade de comunicação. Assim, interagindo e articulando
durante as atividades de grupo, a criança encontra espaço para a sua própria expressão, permitindo
transformações que resultam em uma maior flexibilidade na relação consigo mesma, com os amigos,
os familiares e com os diversos grupos com os quais ela se relaciona (SANTOS; CAVALARI, 2010).
De acordo com Jobim (2008), foi a partir do discurso médico que o tema psicomotricidade
surgiu. Por necessidade de compreensão das estruturas cerebrais e também para a classificação
de fatores patológicos foi que, no século XIX, o corpo começou a ser estudado, primeiro por neurologistas e posteriormente por
psiquiatras. Em 1870, nomeia-se pela primeira vez a palavra Psicomotricidade, isto em razão
à necessidade médica de encontrar uma área que explique certos fenômenos clínicos.
As primeiras pesquisas que dão origem ao campo psicomotor correspondem a um enfoque
eminentemente neurológico.
No campo patológico destaca-se a figura de Dupré (1909, apud Jobim; Assis, 2013),
neuropsiquiatria, de fundamental importância para o âmbito psicomotor, já que é ele quem afirma a
independência da debilidade motora (antecedente do sintoma psicomotor) de um possível correlato
neurológico e o termo psicomotricidade, quando introduz os primeiros estudos sobre a debilidade
motora nos débeis mentais.
Segundo LE BOULCH (1992), a Psicomotricidade se dá por meio de ações educativas de
movimentos espontâneos e atitudes corporais da criança, proporcionando-lhe uma imagem do corpo
contribuindo para a formação de sua personalidade. É uma prática pedagógica que visa contribuir
para o desenvolvimento integral da criança no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo os
aspectos físicos, mental, afetivo e emocional e sociocultural, buscando estar sempre condizente com
a realidade dos educandos.
Fonseca (1988) comenta que a psicomotricidade é atualmente concebida como a integração
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superior da motricidade, produto de uma relação inteligível entre a criança e o meio.
VAYER apud LE BOULCH (2001), a educação psicomotora é uma educação global que, associando os potenciais intelectuais, afetivos, sociais e motores da criança, dá-lhe segurança, equilíbrio
e permite o seu desenvolvimento, organizando corretamente as suas relações com os diferentes
meios nos quais deve evoluir.
A psicomotricidade é, inicialmente, uma determinada organização funcional da conduta e da
ação; correlatamente, é certo tipo de prática da reabilitação gestual. (CHAUZAUD, 1987).
A psicomotricidade se faz necessária para a prevenção e tratamento de problemas, a fim de
conseguir o máximo do potencial dos alunos, não só motor, mas em outros aspectos da personalidade, que se inter-relacionem (LORENZON, 1995).
PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com Oliveira (apud COSTA, 2011:27):
“A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base na pré-escola.
Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo,
da lateralidade, a situação no espaço, a dominar seu tempo, a adquirir habilidades de coordenação
de seus gestos e movimentos”.
Diante disto, a educação infantil deve priorizar todas as competências motoras da criança,
permitindo que a mesma experimente, arrisque, erre, acerte por meio de atividades práticas, desenvolvendo na criança uma percepção dos recursos corporais de que dispõe. Segundo Fernandez
(1991:59): “A apropriação do conhecimento implica o domínio do objeto, sua corporização prática em
ações ou em imagens que necessariamente resultam em prazer corporal”.
Os jogos e exercícios corporais propiciados de uma maneira integradora e harmoniosa contribuem para que a criança adquira a coordenação psicomotora, a conscientização e domínio do corpo,
ajustamento dos gestos e movimentos, apropriação do esquema corporal, aumento das discriminações
perceptivas, integração de espaço e noção de tempo pessoal. Desse modo a criança será capaz de
assumir a sua corporeidade dentro de uma realidade que lhe permita a livre expressão, evitando-se
com isso dificuldades referentes ao seu processo de evolução (LE BOULCH, 1987).
A corporeidade se trata da vivência do corpo na relação com o outro e com o mundo, ou seja,
é o corpo vivenciado e em movimento no tempo e no espaço. Para a construção da corporeidade é
imprescindível que a criança tenha estímulos que favoreçam a apropriação das funções básicas da
psicomotricidade que são:
Esquema Corporal – é um princípio básico necessário para a formação da personalidade da
criança. Por intermédio do esquema corporal a criança será capaz de identificar e localizar as diferentes partes de seu corpo, proporcionando-lhe a noção de “ter”, tomando consciência de seu ser e
de suas possibilidades de agir e transformar o mundo que a cerca (ALVES,2011).
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O desenvolvimento do esquema corporal é dividido em etapas que são: corpo submisso que compreende de zero a dois meses de idade. Nesta etapa os movimentos são automáticos,
descoordenados e normalmente dominados pelas necessidades orgânicas que são a alimentação e
o sono. Corpo vivido que compreende dos dois meses até os três anos de idade e ocorre por meio
de uma atuação motora global juntamente com emoções mal controladas (atividades espontâneas),
a partir disso a criança vai adquirindo experiências, tomando consciência de seus movimentos,
distinguindo seu próprio corpo do mundo dos objetos. Corpo descoberto que vai dos três anos
aos seis anos de idade, é caracterizado pelo início da estruturação do esquema corporal em que a
função de interiorização permitirá à criança adquirir a consciência de suas características corporais
verbalizando-as de acordo com a localização, assim como o controle do desenvolvimento temporal
do movimento. Corpo representado que compreende dos seis anos aos doze anos de idade e é
caracterizado pela representação mental do corpo em movimento (FONSECA,1995).
Esse desenvolvimento só é possível por meio do amadurecimento neurológico e os sistemas
responsáveis são: – Interocepção, sensações viscerais. – Propriocepção, noção dos movimentos e
postura realizados pelo corpo, – Exterocepção, informações recebidas pelos estímulos externos por
meio dos sentidos, visão, tato, olfato, gustação e audição. Quanto mais diversificadas as brincadeiras,
os movimentos vivenciados, as experiências corporais e a qualidade de estímulos recebidos pela
criança, melhor será o seu desenvolvimento do esquema corporal (FONSECA,1995).
Segundo Piaget (1987) em sua teoria sobre o desenvolvimento infantil já afirmava sobre uma
inteligência motora, que é prática, sendo os movimentos reflexos, e a partir do contato com o ambiente a criança vai construindo um movimento intencional. Todas essas ações fazem com que a
criança desenvolva habilidades para a aprendizagem, uma vez que está favorecida pelos estímulos
adequados.
Muitas escolas de Educação Infantil não dão a devida importância para a estruturação do
desenvolvimento psicomotor, que é a base determinante para a aquisição das novas aprendizagens
dentro e fora da escola.
A importância da Psicomotricidade na Educação Infantil, como meio de auxiliar o desenvolvimento das crianças, por meio das experiências motoras, cognitivas e socioafetivas indispensáveis
à formação.
LE BOULCH (1985, p. 221) observa que “75% do desenvolvimento psicomotor ocorrem na
fase pré-escolar, e o bom funcionamento dessa área facilitará o processo de aprendizagem futura”.
Portanto, é importante que o professor da Educação Infantil tenha consciência de que a criança
atua no mundo por meio do movimento; daí a importância de o professor conhecer o desenvolvimento motor e suas fases, para que seja capaz de propor atividades fundamentadas nos conceitos da
psicomotricidade, criando currículos e projetos em que as crianças utilizem o corpo como meio para
explorar, criar, brincar, imaginar, sentir e aprender (LE BOUCH 1985).
Num ambiente altamente favorável, o nosso menino ou menina pode encontrar possibilidade
de retirar o máximo proveito de suas potencialidades inatas. Num ambiente diferente e hostil, apenas
algumas dessas potencialidades básicas poderão exprimir-se (GESELL, 2003, p. 42).
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O processo educativo não deve basear-se somente em teorias, mas também na força das
relações afetivas; quando as crianças vivem em um ambiente que as compreende, elas se tornam
mais autoconfiantes. Dessa forma, a qualidade na relação entre professor e aluno é fundamental no
processo pedagógico (LE BOULCH 1988).
ESTIMULAÇÕES PSICOMOTORAS
O primeiro objeto que a criança percebe é o próprio corpo. É pelas sensações, mobilizações
e deslocamento que se dá este conhecimento. Alves (2012) fala da importância dos primeiros anos
de vida no desenvolvimento da inteligência, da afetividade, das relações sociais na vida do indivíduo
e que elas determinam suas capacidades futuras.
O gesto é o primeiro instrumento social de compreensão e expressão da criança. Ações como
apontar, evocar, apanhar começam a substituir o choro; a criança gesticula para exprimir situações
e ações que ainda não consegue verbalizar, constituindo um importante modo de comunicação que
antecede o vocabulário fonético. “Antes da linguagem, as ações motoras é que determinam as ações
mentais” (GONÇALVES, 2011, p. 28).
A estimulação motora põe a criança em contato com o objeto, com o meio e com ela mesma,
criando uma comunicação corporal cheia de significados. O que diferencia a estimulação motora
de uma atividade motora é a intenção de provocar aprimoramento do esquema corporal, ou seja, a
criança é estimulada a organizar habilidades diferentes das já experimentadas. É fundamental facilitar
a interação da criança com o mundo dos objetos, por meio da experiência concreta e do brincar; a
aprendizagem torna-se mais do que um processo acomodativo, para uma aprendizagem mais contextualizada e repleta de significados (LE BOULCH 1987).
À medida que se colocam maneiras diferentes e novas para executar o movimento anteriormente
conhecido, a criança se vê desorganizada e todo um sistema cerebral é ativado, buscando na
cognição, na emoção e no aparato motor uma forma de perceber, decodificar, planificar e executar
o novo movimento (GONÇALVES, 2011, p. 30).
Por isso, é importante colocar a criança em situação na qual será preciso que ela busque novas
situações para conseguir um resultado desejado, mais ela colocará seu cérebro em funcionamento,
o que, além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo, será importante para sua organização
motora, sua autonomia e a criatividade (GONÇALVES,2011).
ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO MOTOR

EQUILÍBRIO
O movimento depende de uma atitude; a coordenação do movimento necessita de um bom
141

Revista Territórios

Março 2022

equilíbrio, que é um dos sentidos mais importantes do corpo humano. O tônus é o que assegura e
controla a musculatura para a maioria dos movimentos e atividade postural (LE BOULCH,1992).
Na medida em que a criança cresce, o equilíbrio torna-se cada vez mais fundamental para a
sustentação do corpo (LE BOULCH,2001).
Uma das principais características do equilíbrio e domínio postural é a capacidade de locomoção. É importante que a escola estimule as habilidades e destrezas motoras para desenvolver os
movimentos mais complexos, como andar, correr, saltar, girar, agarrar, ter relações sexuais e outros
movimentos. (ALVES,2012)
É pelo equilíbrio que a criança começa a se movimentar, e a partir desse momento passa a
explorar os objetos e a interagir com tudo ao seu redor, propiciando a sua verticalidade (LE BOULCH, 1987).
A criança que possui equilíbrio adequado desempenha suas atividades com menor esforço e
desgaste, garantindo uma movimentação harmônica e coordenada (LE BOULCH,1988).
LATERALIDADE
A lateralidade está relacionada à predominância de um hemisfério cerebral sobre o outro.
Quando ocorre a dominância do hemisfério esquerdo sobre o direito, temos o indivíduo destro; quando
ocorre a dominância do hemisfério direito sobre o esquerdo, temos o indivíduo canhoto ou sinistro;
quando não existe predomínio claro e se usa discretamente os dois lados, temos o ambidestro (ALVES, 2012). Embora seja legítimo afirmar que haja cooperação dos lados dos dois hemisférios na
formação da inteligência Jean Marie Tasset (apud ALVES, 2012, p.72) define “a lateralidade como
apreensão da ideia de direita e esquerda, dizendo que esse conhecimento deve ser automatizado o
mais cedo possível, enfatizando que a automatização da lateralização é necessária e indispensável”.
O conhecimento do próprio corpo é de grande importância nas relações do indivíduo com o
mundo exterior, e não depende exclusivamente do desenvolvimento cognitivo, mas também das percepções, das sensações visuais, táteis, sinestésicas e da contribuição da linguagem (ALVES,2012).
A lateralidade é examinada a partir dos órgãos pares, como pés, mãos, olhos e ouvidos e por
meio de gestos do dia a dia. Não devemos definir a lateralidade como sendo apenas o conhecimento
esquerda e direita, mas sim toda a percepção do seu eixo corporal (ALVES,2012).
Todas as noções espaciais básicas, como as de em cima – embaixo, por cima–por baixo,
frente–detrás, dentro–fora, antes–depois, esquerda–direita etc., que são noções relativas, estão
estruturalmente dependentes da noção de lateralidade, do binômio corpo–cérebro, dos nossos membros, dos nossos sentidos e dos nossos hemisférios, binômio psicomotor entendido como centro auto
geométrico de orientação (AJURIAGUERRA, apud FONSECA, 2008, p. 242).
É de fundamental importância que as crianças experimentem atividades que utilizem ambos os
lados do corpo, favorecendo um desenvolvimento eficiente dos movimentos. Quando a criança chega
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a determinada fase escolar, entre os 6 e 8 anos, é habitual que já tenha noção de direita e esquerda e
dos dois lados do corpo, ou seja, que seja capaz de perceber que direita e esquerda não dependem
apenas uma da outra, mas também da posição do outro e do seu deslocamento. (FONSECA, 1995).
Porém, crianças mais velhas por vezes possuem problemas de aprendizagem oriundos dessa
debilidade motora, precisando de treinamento específico da lateralidade para prevenir ou eliminar
sintomas como palavras fora de ordem e escrita espelhada, entre outros, reduzindo as possibilidades
de adquirir a dislexia (ALVES,2012).
Reafirmando o que diz Alves (2012): “quando as alterações psicomotoras de ordem geral se
manifestam, interferem nas tarefas escolares, refletindo-se mais diretamente na escrita”.
ESQUEMA CORPORAL
Para Alves (2012), “o corpo é, portanto, o ponto de referência que o ser humano possui para
conhecer e interagir com o mundo”. Partindo desse conceito, o desenvolvimento cognitivo se constrói
a partir da relação da criança com o meio, onde ela começa a ampliar suas percepções e interiorizar
as sensações já experimentadas; é fundamental que ela tenha conhecimento adequado do seu corpo.
O esquema corporal é a consciência que a criança passa a ter sobre o próprio corpo, das
partes que o compõem e das possibilidades desse corpo, tanto em movimento como em posição
estática (LE BOULCH 1987).
Para a elaboração do esquema corporal é relevante que a criança vivencie estímulos sensoriais que as possibilite discriminar as partes do próprio corpo e as funções que elas desempenham
(LE BOULCH 1987).
A criança passa por níveis de desenvolvimento e experiências dia a dia, desde o seu nascimento. Inicialmente suas explorações sensoriais vêm por meio da boca, depois do tato e mais tarde
ela descobre os pés. A integração do tronco acontece quando a criança começa a se locomover;
nesse momento ocorre a configuração total (LE BOULCH 1987).
Todas as experiências da criança (o prazer e a dor, o sucesso ou o fracasso) são sempre vividas corporalmente. Se acrescentarmos valores sociais que o meio dá ao corpo e a certas partes,
esse corpo termina por ser investido de significações, de sentido e de valores muito particulares e
absolutamente pessoais (VAYER, 1984, p. 30).
Esses valores a que VAYER se refere serão de fundamental importância para a formação do
esquema corporal e da imagem corporal, que é a impressão que se tem de si mesmo.
Portanto, durante a Educação Infantil é interessante desenvolver atividades que permitam à
criança a tomada de consciência do seu próprio corpo, a possibilidade de ele tomar várias posições
diferentes, ter capacidade de nomear e apontar as partes do corpo, movimentar-se de todas as maneiras e descrever os movimentos, representar graficamente o corpo, identificar sensações e dominar
a linguagem corporal (VAYER, 1984).
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PSICOMOTRICIDADE NA ESCOLA
O desenvolvimento psicomotor é iniciado a partir do vínculo com o outro – a mãe. As primeiras
experiências de sensação de movimento, permite ao ser humano realizar atividades e satisfazer suas
necessidades e esta vem acontecer em primeira instância dentro do útero materno. E ali que o feto
começa a exercer pressão contra as paredes uterinas ao mobilizar suas extremidades, proporcionando uma retroalimentação sensorial tátil e proprioceptiva. Após o nascimento, a criança continuará
explorando seu corpo com o mundo que a rodeia e, desta forma, tomando consciência de que possui
um corpo e que poderá utilizá-lo ao longo desses processos psicomotores (MORA, 2007).
A psicomotricidade está presente em todas as atividades da nossa vida cotidiana. Seria natural
que, desde cedo, as crianças pudessem aprender esta educação pelo movimento (MEUR; STAES,
1984).
Parece essencial reconhecer na imagem do corpo um duplo aspecto e encará-lo como conteúdo e como estrutura. A estrutura da educação psicomotora é a base fundamental para o processo
intelectivo e de aprendizagem, pois o desenvolvimento da mesma sempre evolui do geral para o
específico e muitas crianças encontram dificuldades na vida escolar pelo simples fato de não ter
desenvolvido suas habilidades em nível do desenvolvimento psicomotor (LE BOULCH, 1988).
Segundo LE BOULCH (1984, p.36), a educação psicomotora deve ser praticada desde a mais
tenra idade; conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis de corrigir quando
já estruturadas.
A educação psicomotora pode ser vista como preventiva, na medida em que dá condições à
criança de se desenvolver melhor em seu ambiente. É vista também como reeducativa quando trata
de indivíduos que apresentam desde o mais leve retardo motor até problemas mais sérios. Para
Fonseca (1988), “é um meio de imprevisíveis recursos para combater a inadaptação escolar”.
Durante o processo de ensino/aprendizagem, são utilizados alguns elementos básicos da
psicomotricidade com mais frequência tais como: lateralidade, orientação espacial e temporal, esquema corporal e coordenação motora. Esses elementos auxiliam para um bom desenvolvimento
da aprendizagem, e se a criança tiver um déficit em um deles, poderá ter significativas dificuldades
na aquisição da linguagem verbal e escrita, além de direcionamento errado das grafias, trocas e
omissão de letras, ordenação de sílabas e palavras, dificuldades no pensamento abstrato e lógico
entre outros (MORA, 2007).
A psicomotricidade é um caminho, é o desejo de fazer, de querer fazer, o saber fazer e o
poder fazer. Segundo Lapierrre (1986), “a educação psicomotora deve ser uma formação de base
indispensável a toda criança”.
Durante anos a Psicologia buscou compreender e solucionar o desenvolvimento da criança na
medida em que ela cresce e amadurece fisicamente, pois sua inteligência também se desenvolve e
muda seu comportamento social e emocional. Assim, surge a educação psicomotora, entendida como
uma metodologia de ensino que instrumentaliza o movimento humano enquanto meio pedagógico
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para favorecer o desenvolvimento da criança. De acordo com NEGRINE a educação psicomotora
pode ser compreendida como uma técnica:
A educação psicomotora é uma técnica, que por meio de exercícios e jogos adequados a
cada faixa etária leva a criança ao desenvolvimento global de ser. Devendo estimular, de tal
forma, toda uma atitude relacionada ao corpo, respeitando as diferenças individuais (o ser
é único, diferenciado e especial) e levando a autonomia do indivíduo como lugar de percepção, expressão e criação em todo seu potencial (NEGRINE, 1986, p. 15).

Por meio de várias pesquisas, estudiosos do assunto acreditam que a psicomotricidade auxilia e capacita melhor o aluno para uma melhor assimilação das aprendizagens escolares. Assim,
buscou-se trazer seus recursos para a sala de aula, na modalidade da educação psicomotora.
LE BOULCH (1984, p. 24), destaca a importância da psicomotricidade ser trabalhada na escola
nas séries iniciais:
A educação psicomotora deve ser enfatizada e iniciada na escola primária. Ela condiciona
todos os aprendizados pré-escolares e escolares; leva a criança a tomar consciência de seu
corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente a
coordenação de seus gestos e movimentos, ao mesmo tempo em que desenvolve a inteligência. Deve ser praticada desde a mais tenra idade, conduzida com perseverança, permite
prevenir inadaptações, difíceis de corrigir quando já estruturadas. (LE BOULCH, 1984, p.
24).

Percebe-se que o principal objetivo da educação psicomotora não se restringe ao conhecimento
da criança sobre uma imagem do seu corpo, ou seja, ela não se prende apenas ao conteúdo, mas
auxilia na descoberta estrutural da relação entre as partes e a totalidade do corpo, formando uma
unidade organizada, instrumento da relação com a realidade (LE BOULCH, 1984).
Assim, quando mais cedo abordado no ambiente escolar mais os alunos poderão conhecer-se
melhor, desenvolvendo a maturidade, a consciência e a inteligência apropriada aos seres humanos.
LE BOULCH aponta o objetivo central da educação psicomotora:
O objetivo central da educação pelo movimento é contribuir para o desenvolvimento psicomotor da criança, da qual depende, ao mesmo tempo, a evolução de sua personalidade e o
sucesso escolar (LE BOULCH, 1984, p. 24).

Outro papel atribuído a educação psicomotora é a de prevenção, esse que é argumentado
por Fonseca (1995, p. 10):
A educação psicomotora pode ser vista como preventiva, na medida em que dá condições
à criança desenvolver melhor em seu ambiente. É vista também como reeducativa quando
trata de indivíduos que apresentam desde o mais leve retardo motor até problemas mais sérios. É um meio de imprevisíveis recursos para combater a inadaptação escolar (FONSECA,
1995, p. 10).

A educação psicomotora na idade escolar deve ser, antes de tudo, uma experiência ativa de
confrontação com o meio. Dessa maneira, esse ensino segue uma perspectiva de uma verdadeira
preparação para a vida que se deve inscrever no papel de escola, e os métodos pedagógicos renovados
devem, por conseguinte, tender a ajudar a criança a desenvolver-se da melhor maneira possível, a
tirar o melhor partido de todos os seus recursos, preparando para a vida social. (LE BOULCH, 1987).
A educação psicomotora tem sido enfatizada em várias instituições escolares, aplicada principalmente na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fase em que as crianças
estão descobrindo a si mesmo e o mundo em que vive (ROSSI, 2012).
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A psicomotricidade é a educação do movimento com atuação sobre o intelecto, numa relação
entre pensamento e ação, englobando funções neurofisiológicas e psíquicas”. Além disso, esta possui uma dupla finalidade: “assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades
da criança, e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, por meio do intercâmbio com o
ambiente humano” (ASSUNÇÃO; COELHO, 1997, apud BIAGE, 2013).
A educação psicomotora nas escolas deveria desenvolver nas crianças, uma postura correta
frente a aprendizagem de caráter preventivo do desenvolvimento integral do indivíduo, frente a várias
etapas de crescimento (LE BOULCH, 1987).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção deste artigo é mostrar a importância da Psicomotricidade na Educação Infantil e o
quanto esses conhecimentos são indispensáveis na formação do professor, pois a falta deles dificulta
as ações educativas e um desenvolvimento integrado entre o corpo, mente e o social.
A escola é um importante agente motivador do desenvolvimento infantil; quando integramos
a Psicomotricidade às atividades escolares, temos como resultado os benefícios da motricidade,
do autoconhecimento e a ajuda na vivência em grupo, pois por meio das atividades psicomotoras e
dos jogos as crianças precisam aceitar regras, e, quando começam a ter essa compreensão, mais
facilmente aceitarão as regras da vida social.
Existe a necessidade de que o professor se conscientize de que a Psicomotricidade pode
agregar experiências sensoriais, motoras, afetivas e sociais repletas de significados. Usando a
empatia ao traçar seu trabalho psicomotor, pois é preciso nos colocar no lugar daquelas crianças,
passamos a tratá-las como se fossem nossos aqueles corpos. Como facilitadores do processo de
ensino e aprendizagem, precisamos promover atividades psicomotoras adequadas às necessidades
individuais e às etapas do desenvolvimento infantil.
Para entender de maneira prática a necessidade de incluir atividades motoras nas práticas
educativas, tome-se o exemplo de uma pessoa que não teve sua lateralidade bem desenvolvida;
normalmente ela terá dificuldades para aprender a ler e a escrever (uma vez que a leitura e a escrita
realizam-se da esquerda para a direita) e ainda confundir letras simétricas (b/d, p/q) ou até mesmo
em efetuar cálculos matemáticos, entre outros.
Diante dessas considerações, percebemos que é de extrema importância refletir sobre nossas
práticas, além de analisar e recriar nossas metodologias de ensino. É preciso oportunizar as possibilidades para as crianças da Educação Infantil, pois o aprender deve estar cercado de intenções,
motivações e desejos de se comunicar com o seu meio.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo versar sobre as implicações do treino no processo de
aprendizagem da criança, logo trata da sua relação com a área da memória, utilizando o método
de pesquisa bibliográfica com estudiosos na área da Neurociências voltada a Aprendizagem. Busca instrumentalizar o professor de Educação Básica para uma melhor prática diária, levando em
consideração as contribuições em que envolva o treino à área da Educação, por meio dos avanços
tecnológicos e dos estudos sobre o cérebro.
Palavras-chave: Treino da memória; Processo de aprendizagem; Instrumentalizar o profissional da
educação.
INTRODUÇÃO
O artigo processo de ensino e aprendizagem. Ainda, procura trazer a visão da Neurociência
sobre esse processo, para instrumentalizar o profissional de Educação atuante em todos os níveis
de Ensino, embasando-se nas ideias de Cosenza (2011), Guerra (2011) e Izquierdo (2008), pesquisadores da Neurociência voltada à Aprendizagem.
A multiplicação das ideias contidas aqui é de suma importância para os profissionais da área
interessados em aprimorar a sua prática, e por que não, para fomentar o espírito científico-pesquisador
nos mesmos. Penso que quanto mais profissionais conscientes de como o processo de aprendizagem
funciona no nosso cérebro, mais aprendizes desenvolvendo suas potencialidades com plenitude.
Essa pesquisa se faz necessária, pois, durante muitos anos, o principal questionamento que
os professores se fazem, em todos os níveis de ensino é: Por que o meu aluno não aprende? Porém,
muitos professores se esquecem de fazer a pergunta mais simples: Como é que o meu aluno aprende? Deixando assim que pressupostos tomem conta da sua prática diária, como por exemplo, levar
as janelas de oportunidades a ferro e fogo, e acreditar que seu aluno não aprenderá mais conceito
ou função, porque era para ter aprendido nos primeiros 4 anos de vida.
Assim, a neurociência estará mais presente na Educação, e nos processos de construção de
conhecimentos, e com isso, o estudo das dificuldades de aprendizagem ganhará uma nova visão,
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auxiliando também, os profissionais que necessitam de auxílio no processo de ensino, quer seja com
novas estratégias, ou apenas com a elucidação dos fenômenos neurais. Talvez com a ciência do que
acontece no nosso cérebro, as suas ações educacionais sejam mais conscientes.
A pesquisa e revisão bibliográficas se fazem necessárias uma vez que atuo na área da Educação e não tenho disponibilizados os instrumentos necessários para a experimentação fundamentada
nas ferramentas da Neuroimagem.
Não cabendo neste estudo todas as abordagens encontradas em diferentes autores, por isso
tentarei neste trabalho integrar apenas as suas principais ideias sobre o processo de memória e a
aprendizagem da criança, ao mesmo tempo que tentarei analisar alguns dos seus conceitos e suas
contribuições mais próximos dos paradigmas da teoria da ação e do desenvolvimento psicomotor
da criança e do jovem.
Portanto, pretende-se com esse trabalho, contribuir com o diálogo com ênfase na que foram
estabelecidos diante dos estudantes com baixa visão, que estes possam participar do processo de
ensino aprendizagem, a qual tem direito, e a escola a qual pertença seja inclusiva, tanto como expressa a lei e enfatizam as reflexões dos teóricos deste trabalho.
QUAIS AS ABORDAGENS MAIS CONHECIDAS E ACEITAS PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA O TREINO
Muitos teóricos da área da Educação escreveram sobre o processo de ensino e de aprendizagem, e traçaram estratégias para que o professor aperfeiçoasse a sua prática.
Um dos autores brasileiros mais lidos pelos professores e muito conceituado mundialmente
é Paulo Freire, que em seu livro Pedagogia da Autonomia, reflete sobre o papel do professor no
processo de Aprendizagem, deixando claro que ela não é algo que acontece apenas com o aluno.
Segundo Freire (1996, p.25) “Não há docência sem discência, as duas se explicam, e seus sujeitos,
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem
ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender”.
Dessa forma, a aprendizagem tem um cunho especificamente social, pois não acontece sem
a presença e participação de um professor que leva em conta as especificidades de seu aluno, e
seus conhecimentos de mundo e sociedade.
Para Vygotsky (1998), teórico Russo que desenvolveu grande parte de sua pesquisa após a
Revolução Russa de 1917, a aprendizagem não depende apenas da interação entre os indivíduos,
mas também, do momento em que ela realmente se dá. Vygotsky (1998) traz a ideia da Zona de
Desenvolvimento Proximal, que pode ser criada por meio de estímulos externos.
A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), nada mais é, do que o intervalo entre: aquilo
que o indivíduo já sabe, (seu conhecimento real), e o que ele tem uma potencialidade para aprender.
O professor pode criar uma nova ZDP ao estimular o conhecimento potencial do aluno, tornando-o
cada vez mais independente. Vygotsky (1998) acredita que o trabalho em grupos que compartilhe
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as mesmas questões torna a aprendizagem mais significativa.
Já Piaget (1992), com sua formação médica, separa aprendizagem de desenvolvimento, pois
para ele a aprendizagem é a aquisição de uma resposta específica, alcançada por meio da experiência, já desenvolvimento é a aprendizagem de fato, que leva à construção de um conhecimento.
Com esse pensamento, ele criou um esquema de fases de aprendizagens que acontecem por meio
de experiências que conhecemos como Estágios Cognitivos:
•

Sensório-motor (0-2 anos)

•

Pré-operatório (2-8 anos)

•

Operatório-concreto (8 – 11 anos)

•

Operatório-formal (8-14)

Os estágios de Piaget (1992) se aproximam bastante da ideia de janelas de oportunidades,
defendida pela comunidade neurocientífica.
Porém, particularmente, me identifico com as ideias de Henri Wallon (1992), e acredito que
sejam ainda mais parecidas com as de teóricos da Neurociência voltada para educação, uma vez que
ele acredita que o organismo é a condição primeira para o Pensamento. Assim sendo, os indivíduos,
são primordialmente, determinados fisiologicamente antes de receber as contribuições e influências
do meio social em que estão inseridos.
Wallon (1992) é prioritariamente conhecido pela sua teoria de como a afetividade auxilia no
processo de aprendizagem, e o que é a afetividade senão uma resposta dos neurotransmissores a
estímulos externos?
Isto posto, e fundamentados na revisão bibliográfica disponível, os capítulos seguintes, tratarão
da contribuição da Neurociência para a elucidação do processo de aprendizagem e por que não,
para o auxílio à prática docente.
Quando pensamos em aprendizagem é importante ressaltar que devemos primeiramente, conhecer o processo, saber como ela realmente acontece, quais os caminhos que o indivíduo percorre
para chegar a esse fim. Os estudos do Cérebro e da Neurociência vieram para esclarecer dúvidas
centenárias, desde os mais antigos pressupostos, como lateralidade (áreas específicas para informações e habilidades específicas) e novas formações ou não de neurônios após o nascimento ou
destruição das células neurais.
Com o avanço das tecnologias e o uso da neuroimagem aliada à bioquímica, a comunidade
científica começa a vislumbrar como ocorre o processo de aprendizagem e como se dá e qual a
importância de novas ligações sinápticas para o aparecimento de novas capacidades funcionais ou
a simples retomada de capacidades perdidas temporariamente ou diminuídas por conta de lesões
cerebrais.
A importância das ligações sinápticas no processo de desenvolvimento global pode ser exemplificada na fala e ilustração de COSENZA E GUERRA (2011)
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A criança nasce com um cérebro de mais ou menos 400g que, ao final do primeiro ano de
vida, terá duplicado, pesando cerca de 800g. Considerando-se que não ocorre formação de
novas células nervosas nesse período, praticamente todo crescimento é devido à formação
de novas ligações (Fig.1) embora ocorra também o aumento da quantidade de mielina e de
células gliais.

Figura 1 Sinapses
Fonte: COSENZA E GUERRA, 2011.

Percebe-se que do nascimento até os 2 anos de idade, ocorre o aumento progressivo das conexões entre as células, e não o aumento da quantidade de células neuronais. Durante muitos anos,
acreditava-se que os neurônios tinham o papel mais importante no processo de aquisição de novos
conhecimentos e habilidades, e, portanto, quando se perdia essas células (que não se multiplicam
com o tempo), as chances de ter sucesso num processo de aprendizagem de uma nova habilidade,
conceito ou até mesmo domínio de uma função motora, diminuíam drasticamente. Cosenza e Guerra
(2011) em seu livro Neurociência e Educação – como o cérebro aprende; fazem com que olhemos
para as outras células do nosso Sistema Nervoso Central, como as células gliais, e reflitamos sobre
sua igual ou pelo que a comunidade está prestes a provar, maior, importância nesse processo que
até então era dominado pelo bom funcionamento e quantidade de neurônios.
Todas as experiências que passamos e todos os conhecimentos que adquirimos passam antes
pelo processo de sinapse. Só teremos a consciência após a sinapse ter acontecido.
Com muito treino, acontece a criação de novas sinapses e o fluxo de informações dentro do
sistema neuronal é facilitado, com o desuso, as ligações são menos constantes. A aprendizagem por
meio do treino pode levar não só ao aumento das ligações, mas também, a interligação de circuitos
independentes.
O QUE É MEMÓRIA DE TRABALHO E COMO O TREINO AUXILIA NA APRENDIZAGEM?
Primeiramente, deve-se clarificar a diferença entre os tipos de memória: memória de longo
prazo, memória de curto prazo e memória de trabalho. A memória de longo prazo pode armazenar
informações por dias ou até mesmo anos, enquanto a memória de curto prazo refere-se mais à capacidade que temos de armazenar pequenas quantidades de informações durante alguns minutos,
ou até mesmo segundos, para usá-las naquele momento.
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A memória de trabalho não difere tanto assim da memória de curto prazo, porém seu acesso
é mais constante, como por exemplo, quando estamos assando um bolo, é a memória de trabalho
que não nos deixa usar o mesmo ingrediente duas vezes
Outro exemplo típico que posso citar é o de uma babysitter que aprendeu a tocar piano para
acompanhar uma criança que estava tendo aulas particulares. Durante as aulas da criança, a babysitter aprendeu as músicas que a criança precisava treinar em casa, e junto com a criança, ela
aprendeu algumas músicas. Com o passar dos anos, e com o desuso das informações, a babysitter
não conseguia mais tocar as músicas que tocava. Isso é memória de trabalho. Quando o cérebro
memoriza informações e conhecimentos que estão sendo usados, e a nossa mente entra em ação
juntamente com o nosso corpo e a memória motora (localização dos dedos, independente de saber
ler uma partitura ou conhecer as notas musicais).
Segundo Leibig (2009, p.39) um dos pressupostos básicos da neuroeducação é o conceito
de que o ser humano resulta de uma interseção entre: corpo físico, consciência e mente. E a mente,
é o instrumento por meio do qual se dará a leitura, interpretação e registro das experiências vividas
enquanto essa interseção existir.
A comunidade científica avança cada vez mais nas suas pesquisas sobre o funcionamento
da mente humana, e com as ferramentas de intervenção da neuroimagem, pode-se ativar no mapa
holográfico cerebral, diversas áreas e acessar certas memórias do sistema mental. Com isso, o avanço nas pesquisas sobre a origem dos comportamentos improdutivos que resultam nas dificuldades
de aprendizagem vem auxiliar no entendimento e na criação de estratégias para lidar com essas
dificuldades, sejam elas as mais distintas que forem.
Muitos países utilizam o treino para o domínio (ou maestria) em habilidades específicas, um
método muito conhecido no Brasil, é o sistema Kumon de ensino, no qual as habilidades são treinadas e aprendidas compartimentadamente por meio de repetição de exercícios, que têm níveis de
dificuldade gradativos, necessitando que o primeiro nível seja executado com maestria para que a
criança (ou adulto) consiga realizar as próximas etapas.
Outra pesquisa interessante, que aborda a ligação entre o movimento e a aprendizagem (especificamente a de memória), recentemente, fala-se muito sobre o uso da escrita à mão (não digital)
para memorizar conteúdo. Técnica que pode ser utilizada tanto por crianças, na fase de alfabetização
como por adultos, na aquisição de novos conhecimentos.
Em 2012, o psicólogo James Karin da Universidade de Indiana, fez o seguinte experimento
com um grupo de crianças: As crianças deveriam reproduzir uma letra determinada, de três maneiras
diferentes: em uma folha branca a mão, em uma página com o contorno da letra traçado e na tela
de um computador com um teclado. Com o aparato da neuroimagem, foi demonstrado que apenas
nos casos com a escrita manual (folha branca para escrita espontânea e letra tracejada) as áreas
ativadas nos cérebros das crianças eram as mesmas estimuladas em adultos durante uma atividade
de leitura.
Os resultados dessa pesquisa se assemelham bastante com o caso da babysitter que aprendeu a tocar piano, se levarmos em consideração a relação entre movimento e memória. O psicólogo
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Stanislas Dehaene, em seu livro Os neurônios da leitura: como a ciência explica a nossa capacidade
de ler, diz que: “ao escrever, na verdade, aciona-se um circuito neural que leva a assimilar gradualmente o gesto necessário que acompanha aquele signo específico”.
Muito se fala da estimulação ambiental como aliada às técnicas de aprendizagem, porém, há
controvérsias entre os pesquisadores da área, na década de 60, Edward Bennett e seus colaboradores
desenvolviam pesquisas em laboratórios com hamsters, introduzindo diversos elementos em seus
ambientes, para que ele se tornasse mais “enriquecido”, pois acreditava-se que um meio com muitos
estímulos aumentava a capacidade mental. Realmente, durante as pesquisas esse grupo encontrou
vários efeitos orgânicos nos camundongos expostos ao ambiente mais rico, desde o aumento do
número de sinapses até um aumento real no número de células nervosas (no caso de camundongos
que participaram dos testes durante os primeiros 25 dias de vida), aumento de peso do córtex cerebral
e aumento do consumo de glicose por esse tecido. Os dados dessa pesquisa estão disponíveis no
site da US National Library of Medicine National Institutes of Heath, sob pesquisa do nome do autor.
O enriquecimento dos ambientes é um método que até hoje é aplicado em escolas de diversos
países do mundo, principalmente nas que atendem crianças durante os primeiros mil dias de vida.
Porém, segundo Izquierdo (2008) a utilização de ambientes enriquecidos em humanos não aumentou
a capacidade de memória, ainda explica que:
Aprende-se melhor e com mais agrado, mas não necessariamente mais: o rendimento escolar na escola primária de 2010, na maioria dos países, não é muito maior do que, digamos,
em 1935; o que se ganhou em alegria e motivação perdeu-se nas hoje inúmeras oportunidades de distração, quando não em estéreis trabalhos de doutrinamento ideológico, ainda
abundante em muitos países do mundo (IZQUIERDO, 2008)

Contudo, seus estudos apontam que essa técnica foi muito bem-sucedida em casos de crianças
e adolescentes com lesões cerebrais graves, que como sabemos, treinam seus processos constantemente até dominar uma função (as situações mais conhecidas são os casos de funções motoras).
Em termos de indivíduos com sua “tríade” (corpo físico, mente e consciência) preservada, independente do ambiente em que ele estiver inserido, a aprendizagem se dará pelas sinapses e pela
plasticidade neural, que segundo Cosenza e Guerra (2011) é mantida pela vida inteira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas realizadas durante a elaboração deste artigo me proporcionaram contato com
obras e autores significativos, os quais eu não tinha conhecimento, e como profissional da Educação, eu acredito que a publicação e a multiplicação das informações contidas nesse material são
de grande valia para o trabalho diário no processo de ensino, para uma aprendizagem significante.
Os autores escolhidos realizam com maestria o diálogo entre Neurociências e Aprendizagem
e suas pesquisas ainda vão contribuir muito para uma Educação de melhor qualidade. Com base
nessas pesquisas confirmo meu pensamento de que todos somos capazes de aprender novos conhecimentos independente de termos perdido as janelas de oportunidades na infância, pois com o
treino e a já conhecida plasticidade cerebral, é possível aprender qualquer conhecimento ou habilidade
em qualquer período da vida se os elementos da tríade: corpo físico, mente e consciência estiverem
dialogando entre si e preservados em sua totalidade.
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RESUMO
Esse artigo vem buscar reflexões a respeito da contribuição da leitura na alfabetização dos primeiros
ciclos escolares. Atualmente alfabetizar não significa mais identificar códigos por meio de uma letra,
mas saber o significado de determinada palavra, por isso a leitura torna-se fundamental no nosso
cotidiano. A atual sociedade é cercada por diversas linguagens, as quais necessitam da leitura para
que se tornem significativas. Por meio de diversas formas de informações e conhecimentos provenientes da leitura, adquirimos saberes necessários para podermos além de pertencer, participar de
uma sociedade e assim, contribuir para o seu desenvolvimento e avanço.
Palavras-chave: Contribuição; Leitura; Alfabetização
INTRODUÇÃO
Atualmente tem-se notado que a leitura faz parte da sociedade que nos cerca e se torna peça
fundamental no nosso cotidiano, desde uma placa de trânsito até as receitas médicas, dessa forma
o processo de leitura deve ser estimulado desde a Educação Infantil e dando continuidade na alfabetização no decorrer do processo ensino aprendizagem nos primeiros ciclos escolares.
De acordo com Freire (1982, p. 23):
A compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita
ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. […] Linguagem e realidade se aprende dinamicamente. […] A leitura do mundo precede sempre a
leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquela.

Portanto, a leitura não é apenas a decodificação do código, mas também um meio de maior
conhecimento e compreensão do mundo, fazendo parte de nossas vidas antes mesmo de nos apropriarmos dela, e com ela convivemos e nos relacionamos com a sociedade.
Segundo Soares (2004) apud Brilhante (2010, p. 07):
O uso de habilidades de leitura e escrita para o funcionamento e a participação adequados
na sociedade, e para o sucesso pessoal, o letramento é considerado como um responsável
por produzir resultados importantes: desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade
social, progresso profissional, cidadania.

Percebe-se que o ato de ler leva ao letramento, o qual é fundamental em nossa atual socie156
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dade, contribuindo para o desenvolvimento integral do indivíduo.
As crianças de séries iniciais em processo de alfabetização devem ser estimuladas a pensar,
a se comunicar, a sentir, a correr atrás de seus objetivos, sonhos e direitos, e o mundo da leitura
oferece esses estímulos de forma significativa.
Ao ler diferentes textos, a criança apropria-se de diversos conhecimentos que poderão ser
usados para todas as áreas da vida.
Algumas leituras podem passar uma mensagem, mesmo que implicitamente, pois ao criar
afinidade com algum personagem, o leitor passa a refletir sobre a história, se colocando no lugar do
personagem ou comparando a situação deste com alguma situação de sua própria vida. Dessa forma
o leitor ganha um conhecimento para a própria vida, compreendendo melhor as outras pessoas ou
se compreendendo melhor.
ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização pode ser definida como um processo de constante descoberta da língua escrita.
Segundo Ferreiro (1991, p.42):
Os dois pólos do processo de aprendizagem (quem ensina e quem aprende) têm sido caracterizados sem que se leve em conta o terceiro elemento da relação: a natureza do objeto de
conhecimento envolvendo esta aprendizagem.

Portanto, aprendizagem resulta-se em várias hipóteses, nas quais confrontam-se e percebemos que cada qual tem um ponto de vista. Dessa forma, a presença do outro torna-se extremamente
importante para a aquisição da aprendizagem.
No início da alfabetização, muitos alunos ainda não se apropriaram do código da escrita, surgindo dúvidas por parte dos professores sobre o melhor momento para trabalhar a leitura e a escrita
de textos.
Como afirma Soares (2004) apud Morais (2010, p. 03):
A alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento e, este, por sua vez, só se pode desenvolver
no contexto por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização.

Dessa forma, percebe-se que a alfabetização deve ser significativa, ou seja, fazer parte do
cotidiano da criança.
Ao chegar na escola, a criança já tem um repertório de conhecimentos adquiridos cotidianamente, cabe a instituição escolar dar continuidade a este processo, promovendo uma aprendizagem
significativa das diversas funções da leitura e escrita.
Brilhante (2010, p. 11), afirma que as atividades no período de alfabetização devem ser significativas:
Atividades que envolvam o prazer e o gosto pela leitura, abrangendo a interação com livros
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de literatura infantil, atividades em que as crianças possam conversar sobre o que leram,
levantar hipóteses, questionar e serem questionadas, na busca pela compreensão lido ou
falado, atividades que provoquem reflexões constantes sobre o funcionamento e a estrutura da língua escrita, atividades que desenvolvam a consciência fonológica e a oralidade e
atividades onde as crianças possam escrever espontaneamente, testando suas hipóteses
psicogenéticas da escrita.

Ao alfabetizar-letrando proporciona-se uma aprendizagem diferenciada, pois a criança cria
vínculo com leitura e a escrita, passa a enxergar a alfabetização como uma maneira de expressar-se,
de conhecer-se e de libertar-se. A leitura então passa a ser vista com outro olhar, de alguém que lê
e entende que lê, questionando e buscando mudanças.
Segundo Perini (1998), apud Brito (2012, p. 95):
A maior parte da população brasileira adulta é funcionalmente analfabeta. Quero dizer que,
se bem que sejam capazes de assinar o nome e de decifrar o letreiro de um ônibus que tomam diariamente, não conseguiriam ler com compreensão adequada uma página completa,
ainda que se tratasse de assunto dentro de sua competência.

Percebe-se que apesar da diminuição do analfabetismo, a população não sabe fazer uso efetivo das práticas de leitura e escrita. São diversos fatores que tem contribuído para o analfabetismo
funcional.
Segundo Costa (2009):
Fatores diversos podem ser apontados, desde a formação deficiente no período escolar, a
baixa escolaridade, o desinteresse pela leitura na sociedade (causado, sobretudo pelo desprestígio da escrita e do magistério) a concorrência entre a leitura e todos os meios de comunicação de massa, a onipresença do computador, a desvinculação criada entre o diploma
e o sucesso em diversas carreiras, a criação artificial de ídolos semialfabetizados, o preço
do papel e dos insumo necessários à impressão, que encarecem demasiadamente o livro,
políticas equivocadas de incentivo à leitura e muito outros (COSTA, 2009, p. 26).

Portanto, nota-se que muitos desses fatores são causados por problemas da própria cultura
deficiente em que se encontra o país, que tem trocado diversos valores e se perdido em algo que
não leva a nada.
A importância de uma educação de qualidade na qual promova o letramento é fundamental,
pois a leitura abre as portas para o conhecimento e se torna um corrimão para o aluno, auxiliando a
estabelecer os valores que utilizará para sua vida.
Segundo Costa (2009):
A atuação da escola na formação de leitores de primeiras letras pode resultar acréscimo
significativo de valores humanos, sociais, econômicos, científicos, filosóficos, sociológicos,
psíquicos, artísticos e tantos outros. A iniciação da criança nas habilidades de leitura abre-lhe portas ao conhecimento. A competência da leitura, adquirida nas trocas que, enquanto
leitor, ela realiza, aperfeiçoa-se ao longo da vida e pode mantê-la conectada a toda produção do pensar, agir e criar, realizada pela humanidade e registrada em formato de textos
escritos. A força dessa aprendizagem constrói consciência e atitudes eficazes ao longo da
vida. (COSTA, 2009, p. 23).

A mudança do olhar em respeito à alfabetização faz-se necessária, para que o processo ensino
aprendizagem se torne significativo, e que as crianças que estão sendo alfabetizadas não leiam de
maneira mecânica, mas que cada palavra tenha um significado.
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AS DIFICULDADES NA ALFABETIZAÇÃO
As dificuldades na alfabetização fazem parte de um processo ao qual o educando entra em
contato com outras pessoas, tornando-se assim um ser social e comunicativo, como afirma Ferreiro
(1991, p. 53):
Comunicador ou emissor, representado pelo professor ou pelas máquinas de ensinar, como
transmissores de informações ou agentes do conhecimento. O comunicador tem uma participação ativa no processo educativo, devendo estar motivado e ter pleno conhecimento da
mensagem que irá transmitir a seus alunos.
Mensagem, que é conteúdo educativo, ou seja, os conhecimentos e as informações transmitidas aos alunos. A mensagem deve ser adequada à idade mental do educando. Deve ser
clara e precisa para ser bem entendida.
Receptor da mensagem, que é o aluno. O receptor não tem um papel passivo; deve ser um
recebedor crítico dos conhecimentos e informações que lhe são transmitidos.
Meio ambiente, que é o meio escolar, familiar e social, onde se efetiva o processo de ensino-aprendizagem e, portanto propício ao bom desenvolvimento do processo educativo.
(FERREIRO, 1991, p. 53)

Cada nova aprendizagem vai se juntar ao repertório de conhecimentos e de experiências
que o indivíduo já possui, indo constituir sua bagagem cultural, na qual o indivíduo reorganiza suas
ideias, estabelecendo relações entre as aprendizagens anteriores e as novas, fazendo juízos de valor,
colocando seus sentimentos nesse julgamento.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa:
É necessário, portanto, ensinar o aluno a lidar tanto com a escrita da linguagem – os aspectos notacionais relacionados ao sistema alfabético e às restrições ortográficas – como com
a linguagem escrita – os aspectos discursivos relacionados à linguagem que se usa para
escrever. Para tanto é preciso que, tão logo o aluno chegue à escola, seja solicitado a produzir seus próprios textos, mesmo que não saiba grafa lós, a escrever como lhe for possível,
mesmo que não o faça convencionalmente. (1997, p. 68).

O papel desafiador do professor dos primeiros ciclos escolares é compreender que o processo
ensino aprendizagem deve agir de forma dinâmica e diversa ao realizar atividades que desenvolvam
as habilidades verbais e escritas. Como afirma Carrera (2009):
A leitura reflete-se de forma significativa na escrita da criança (e do adulto), na medida
em que, ao ler memorizamos as correspondências ortografia-som sem memorizar regras,
e apreendemos também as exceções das mesmas, além de ampliarmos o vocabulário e o
conhecimento das estruturas de diferentes textos, o que aumenta o repertório e reflete-se
em uma escrita melhor. (CARRERA, 2009, p. 06)

É fundamental que a criança viva em um ambiente familiar ao qual tenha acesso ao letramento.
Neste sentido, o desenvolvimento de aspectos cognitivos é natural e as competências são adquiridas
de maneira informal.
Os adultos que participam da vida da criança têm papel fundamental no aprendizado da leitura e escrita. Por isso é importante que sejam modelos de leitura, que leiam frequentemente
para a criança e que introduzam a leitura em sua vida o mais cedo possível. Afinal, ler é um
hábito a ser desenvolvido e, como todo o hábito, só se instala se for realizado muitas vezes.
(LEITE, 2008, p. 13)

A aprendizagem faz parte de um processo constituído por diversos fatores, como o aspecto
fisiológico referente ao aprender quanto os processos neurais ocorridos no sistema nervoso.
Segundo Carrera (2009, p.7):
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Uma criança sadia, ao ingressar na escola, já sabe falar, compreende explicações, reconhece objetos e formas desenhadas e é capaz de obedecer a ordens complexas. Não há razão
para que ela não aprenda também a ler (CARRERA, 2009, p. 7)

Muitas crianças superam as dificuldades no decorrer do processo de ensino aprendizagem,
mas outras não conseguem e por meio de observações mais detalhadas, as quais muitas vezes
precisa ter o acompanhamento de um especialista, é possível fazer um diagnóstico mais preciso.
A IMPORTÂNCIA DA LEITURA
Os avanços e as dificuldades que os alunos apresentam durante o processo da leitura e da
escrita devem ser percebidos e o professor deve propor atividades adequadas para levar lós ao desenvolvimento ainda maior e chegar ao final do ano lendo e escrevendo corretamente.
Por meio da leitura fazemos exercícios com a nossa inteligência e adquirindo novos conhecimentos.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997):
Para aprender a escrever, é necessário ter acesso à diversidade de textos escritos, testemunhar a utilização que se faz da escrita em diferentes circunstâncias, defrontar-se com as
reais questões que a escrita coloca a quem se propõe produzi-la, arriscar-se a fazer como
consegue e receber ajuda de quem já sabe escrever. Sendo assim, o tratamento que se dá
à escrita na escola não pode inibir os alunos ou afastá-los do que se pretende; ao contrário,
é preciso aproximá-los, principalmente quando são iniciados “oficialmente” no mundo da
escrita por meio da alfabetização. Afinal, esse é o início de um caminho que deverão trilhar
para se transformarem em cidadãos da cultura escrita. (PCN, 1997, p.66).

Como afirma Oliveira (2004, p. 61):
Num ambiente familiar rico do ponto de vista psicológico e cultural as crianças normalmente
se desenvolvem as competências fundamentais para a leitura no contato com irmãos, adultos, vizinhos, por meio de interações, conversas e brincadeiras.(...) Essas competências
são aprendidas de maneira informal. Mas grande parte das crianças oriundas de ambientes
externamente pobres não têm oportunidade de desenvolve-las.

Isso não quer dizer que a criança chega na escola como uma tábua rasa, sem conhecimento
nenhum. As crianças iniciam os primeiros anos do ensino fundamental cheias de ideias, hipóteses
e convicções pessoais que são muito profundas e arraigadas no que se refere a linguagem escrita.
Fonseca (1995, p. 243), afirma que:
As dificuldades de aprendizagem estão muito presentes no cotidiano dos professores. Deste
modo acredita-se que estudos sobre este tema contribuem para a práxis do educador e para
que o mesmo possa identificar e trabalhar de uma maneira diferenciada com os alunos que
apresentam baixo desempenho escolar. Devemos combater a inflação das dificuldades de
aprendizagem e para tanto é fundamental analisar o problema de fundo.

De acordo com Sana (2005, p.12):
[...] Quanto mais tarde for diagnosticado o problema, mais danos causará ao emocional, pois
a autoestima da criança que não esta conseguindo aprender vai diminuindo, podendo tornar-se agressiva, introspectiva ou ainda apresentar outros sintomas que nada mais são do
que um pedido de socorro, um alerta para que alguém tome alguma providência e descubra
o que está acontecendo com ela. Por isso, pais e professores, principalmente das séries iniciais, devem ter o máximo de atenção a crianças que demonstram algum tipo de dificuldade
ou comportamento inadequados, para que as devidas medidas sejam tomadas em tempo de
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não causarem problemas comportamentais e emocionais mais sérios. (SANA, 2005, p.12)

Portanto, é fundamental que exista uma preocupação em determinar precocemente a causa
da dificuldade para aprender. O diagnóstico precoce do distúrbio de aprendizagem é um ponto fundamental para a superação das dificuldades escolares. Além de orientar os educadores e pais sobre
a melhor forma de lidar com a criança, direciona a elaboração de programas de reforço escolar e
adoção de estratégias clínica e/ ou educacionais que auxiliam a criança no desenvolvimento escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar a leitura na infância, historicamente à noção do ato de ler passa pelo conhecimento
da letra, tornando assim um processo educacional em desenvolvimento da aprendizagem, sendo
fundamental no processo escolar e na sua vida social.
Cabe ao professor, durante o processo de alfabetização, efetuar comentários em momentos
oportunos para prender a atenção das crianças, despertar a curiosidade e o gosto pela leitura, levantando discussões e possibilitando que elas se expressem sentimentos e emoções, fazendo com
que o ato de ler se torne prazeroso e significativo.
O momento da leitura deverá ser pensado, repensado e planejado, fazendo parte do contexto
com o que está sendo ensinado em sala de aula, beneficiando o aprendizado da criança em todos
os campos de suas vidas.
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RESUMO
O presente artigo tem a finalidade de conceituar a Pedagogia Hospitalar, valorizando a importância dessa modalidade para as crianças hospitalizadas. Esta proposta tem a pretensão de oferecer
o acesso à escola possibilitando a adaptação, a motivação e a ocupação sadia do tempo ocioso
através de atividades diversas de leitura e entretenimento, além de garantir o direito à educação. A
inserção do ambiente escolar no período de internação é importante para a recuperação da saúde
da criança hospitalizada, já que reduz a ansiedade e o medo advindos do processo da doença. O
artigo aborda a importância dos professores que atuam nessa modalidade de se especializarem
cada vez mais, com o objetivo de mostrar a necessidade da continuidade do trabalho oferecido pela
escola às crianças que se encontram por algum motivo de saúde hospitalizada, fazendo com que
elas não percam a motivação pelo estudo e para que não se sintam “perdidas” quando voltarem
para a escola.
Palavras-chave: Classes Hospitalares; Pedagogos; Família.
INTRODUÇÃO
Este artigo aborda a importância da pedagogia hospitalar e sua prática nesse ambiente.
A pedagogia hospitalar passa a ser estudada não apenas como uma matéria a mais no currículo,
mas sim um meio para contribuir e enriquecer o desenvolvimento intelectual. É do conhecimento de
educadores e leigos que as crianças e adolescentes hospitalizados ficam à margem da escola, ou
seja, do sistema educacional. E, é neste sentido que este artigo busca trazer conhecimento desde
a história do hospital, até o surgimento da Pedagogia hospitalar e sua importância.
A pedagogia hospitalar vem se desenvolvendo cada vez mais e ganhando destaque dentre
os profissionais da saúde por isso a necessidade de uma boa formação, pois se sabe que educar
uma criança fragilizada passa a ser um desafio do educador ligado à área da pedagogia hospitalar.
Este profissional tem como dever, desenvolver atividades que despertem o interesse desta criança
ou adolescente, para que possa, após sair da sua enfermidade, voltar a sua rotina dentro da escola
tradicional.
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Segundo a Constituição Federal (1988), é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo e toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
É de fundamental importância não esquecer que a Constituição garante à criança e ao adolescente o direito ao estudo em qualquer situação.
Para tanto, pautamos este artigo na definição de natureza qualitativa, com objetivo descritivo,
pois teve a intenção de investigar a formação mais adequada para os professores que trabalham no
âmbito da pedagogia hospitalar.
A IMPORTÂNCIA DOS HOSPITAIS
Para uma melhor compreensão de como funciona o atendimento hospitalar nos dias atuais,
torna-se necessário conhecer sua trajetória no Brasil.
Os doentes brasileiros até o século XVIII, eram cuidados por pessoas ditas como curandeiros,
feiticeiras até a chegada dos jesuítas. Médicos propriamente ditos só trabalhavam para instituições
privadas ou filantrópicas.
Segundo Sandrini (2007), somente na era Vargas (anos 30 – 40), fase de industrialização
e urbanização é que surge o seguro social, uma das medidas sociais tomadas por esse governo.
Neste período, consolidam-se os IAPs (Institutos de Aposentadorias e Pensões) divididos entres as
diversas categorias profissionais. Em 1967, estes institutos se unificaram no Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) e logo se organizaram através do Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social (INAMPS), além do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Para Sandrini (2007) apud Rosen (1979), a medicina social surge como resposta aos problemas
de saúde causados pela industrialização. Primeiramente preocupada em atender a classe dos trabalhadores sociais, hoje é concebida num sentido muito mais amplo, incluindo todos os grupos sociais
Preocupado com esta situação, em 2002, o Ministério da Saúde divulgou o PNHAH – Programa
Nacional de Humanização no Atendimento Hospitalar. Este documento resgata a importância dos
aspectos humanos e não só os científicos e biomédicos. Dirigidos aos gestores e aos profissionais
de diferentes especialidades, comprometidos com uma proposta humanizadora das relações que se
estabelecem entre profissionais e usuários nos atendimentos à saúde.
O PNHAH nasceu de uma iniciativa do ministério da saúde de buscar estratégias que possibilitassem a melhoria do contato humano entre profissional de saúde e usuário, dos profissionais entre si, e do hospital com a comunidade, visando o bom funcionamento do Sistema de Saúde Brasileiro.” (Programa Nacional de humanização no Atendimento Hospitalar,
2002, p.2)

Segundo este documento, o atendimento ao público nos serviços de saúde, é o fator que tem
sido mais criticado pela população usuária do sistema de saúde brasileiro. A avaliação do público
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demonstra que a forma de atendimento tem sido mais valorizada que a falta de médicos, a falta de
espaço nos hospitais e a falta de medicamentos.
É claro que todos estes fatores são importantes para o bom andamento do sistema de saúde,
mas sua eficácia é influenciada pela qualidade do fator humano e do relacionamento entre profissionais
e usuários.
O documento busca também atender a formação educacional dos profissionais da saúde, que
está bastante deficiente no que se refere à questão da humanização do atendimento, pois:
“É no processo de formação que se podem enraizar valores e atitudes de respeito à vida humana, indispensáveis à consolidação e à sustentação de uma nova cultura de atendimento
à saúde” (CALEGARI, 2003, p.30).

Em decorrência, o PNHAH propõe um conjunto de ações integradas que visam mudar o padrão de atendimento dos usuários do sistema de saúde brasileiro em que busca maior eficácia neste
serviço. Então, apresenta os seguintes objetivos definidos logo abaixo:
Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização já existentes na rede hospitalar pública.
Melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários da rede hospitalar
brasileira credenciada ao SUS.
Modernizar as relações de trabalho no âmbito dos hospitais públicos, tornando as instituições
mais harmônicas e solidárias, de modo a recuperar a imagem pública dessas instituições junto à
comunidade.
Capacitar os profissionais do hospital para um novo conceito de atenção à saúde que valorize
a vida humana e a cidadania.
Conceber e implantar novas iniciativas de humanização dos hospitais que venham a beneficiar
os usuários e os profissionais de saúde.
Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimentos e experiências nesta área.
Desenvolver um conjunto de parâmetros de resultados e sistema de incentivos ao serviço de
saúde humanizado.
Difundir “uma nova cultura de humanização na rede hospitalar credenciada ao SUS”.
O público-alvo do programa é: Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e Hospitais da
rede pública de saúde do Brasil. (Manual PNHAH, 2002, p.02)
A metodologia escolhida para a implantação destas metas prevê a multiplicação do Programa
de Humanização para um conjunto cada vez maior de hospitais da rede pública através do apoio das
secretarias estaduais e municipais de Saúde e dos hospitais já capacitados.
Segundo Calegari (2003) são apresentados em quatro planos distintos, os processos de intervenção dos grupos de trabalho para o trabalho de humanização, assim definidos:
No plano pedagógico: contribuir para a educação continuada, promoção de eventos educativos,
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treinamento de áreas ou profissionais, divulgação de temas de interesse da coletividade;
No plano político: propiciar a democratização das relações de trabalho, concedendo voz aos
setores que normalmente não teriam condições de superar as barreiras de hierarquia e competência
técnica. Para isso, deverá manter um relacionamento estreito com cada setor, ouvindo reclamações,
sugestões e buscando soluções para problemas específicos;
No plano subjetivo: sustentar um processo de reflexão contínua sobre as vivências no mundo
do trabalho, o como e para quê se trabalha numa organização hospitalar;
No plano comunicativo: criando fluxos de informações relevantes para profissionais, dando a
conhecer os projetos de humanização em curso no hospital.
O SURGIMENTO DA PEDAGOGIA HOSPITALAR
Conta a história que em 1935 na França, aconteceu a primeira prática em pedagogia hospitalar, com as práticas de Henri Sellier que foram copiadas pela Alemanha, Europa e Estados Unidos
onde procuravam ajudar as crianças doentes com dificuldades escolares.
Foi criado em 1939 o C.N.E.F.E.I – Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptadas de Suresnes – com a finalidade de formar professores para o trabalho em institutos
especializados e em hospitais. Neste mesmo ano é criado o cargo de Professor Hospitalar junto ao
Ministério da Educação na França.
A missão do C.N.E.F.E.I é mostrar que a escola não é um ambiente fechado, o mesmo desenvolve um trabalho dirigido aos professores e diretores.
No Brasil são várias as leis ligadas à educação que garantem o ensino a todos, neste trabalho
será destacado dois deles que é a Educação e Saúde.
Os direitos da Criança e do Adolescente hospitalizado em destaque: Direito a proteção, à vida
e à saúde, com absoluta prioridade e sem qual formação de discriminação;
Direito de ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento, sem distinção de classe
social, condição econômica, raça ou crença religiosa;
Direito a não ser ou permanecer hospitalizado desnecessariamente por qualquer razão alheia
ao melhor tratamento de sua enfermidade;
Direito de ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua
hospitalização, bem como receber visitas;
Direito de não sentir dor, quando existem meios para evitá-la;
Direito de ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e
diagnósticos a serem utilizados, do prognóstico, respeitando sua fase cognitiva, receber amparo
psicológico, quando se fizer necessário,
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Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde
acompanhamento do currículo escolar, durante sua permanência hospitalar;
Direito dos pais ou responsáveis participem do seu diagnóstico, tratamento e prognóstico,
recebendo informações sobre os procedimentos a que será submetido;
Direito a receber apoio espiritual e religioso conforme a prática da sua família; Direito de
receber todos os recursos terapêuticos disponíveis a para a sua cura, reabilitação e/ou prevenção
secundária ou terciária;
Direito à proteção contra qualquer forma de discriminação, negligencia ou maus tratos;
Direito a ter direitos constitucionais e os contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente
respeitados pelos hospitais integralmente.
A pedagogia hospitalar procura tratar a criança hospitalizada com mais afetividade e procura
evitar que a mesma não complete seus estudos.
A criança hospitalizada fica mais fragilizada que as outras e é neste ponto que o pedagogo
se destaca, pois ele deverá buscar maneiras de aplicar atividades que leve a criança a não tornar
depressiva entre outros fatores.
Pois neste ponto de partida o pedagogo junto com a família e a equipe hospitalar deve elaborar
projetos para o bom andamento do tratamento da criança.
“ O efeito do ambiente estranho, provocado pelo hospital, pode ser atenuado adotando-se
medidas simples como, por exemplo, pintar as paredes de cores variadas(...) (MATOS; MUGIATTI,2007, p.70).

A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR
A pedagogia hospitalar também diferencia a formação do profissional, pois estes necessitam
ter conhecimento em psicopedagogia, educação inclusiva e saúde. Pois este é o tripé para este
profissional que tem como público alvo o ser humano.
Este profissional necessita de um grande conhecimento em saúde e aspectos psicológicos,
pois ele tem por função trabalhar a multidisciplinaridade, no qual, deverá ter conhecimento mínimo
sobre as enfermidades para que possa desenvolver seu trabalho sem interferir no tratamento.
O pedagogo hospitalar tem função primordial de atuação neste campo, pois ele atende as
necessidades psicológicas, físicas e pedagógicas das crianças e dos jovens. E o mais importante,
este profissional tem que gostar do que faz.
Este mesmo profissional deve ter conhecimento de tudo que envolve sua atuação e saber
respeitar todos os limites dentro do ambiente de trabalho, ter conhecimento do regimento interno da
instituição pela qual trabalha.
Para Fonseca:
167

Revista Territórios

Março 2022

As classes hospitalares dão continuidade ao ensino das atividades pedagógicas da escola
de origem da criança e/ou operam com temas próprios de cada faixa etária, levando as
crianças ou adolescentes a sanarem dificuldades de aprendizagem e/ou à oportunidade de
aquisição de novos conteúdos, (...) (FONSECA, 1999, p. 36).

De acordo com os cadernos do Ministério:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação. À educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo e toda forma de negligencia, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, p.25)

E assim destaca-se que a educação é um direito de todos independente de qualquer situação.
O DESAFIO DO PEDAGOGO HOSPITALAR
O pedagogo é a figura responsável pela transmissão do conhecimento, dos acontecimentos,
da formação do “eu” de cada um, levando em consideração e respeitando as peculiaridades de cada
indivíduo.
O profissional que atua na classe hospitalar deve contribuir para o bem-estar físico, psíquico
e emocional da criança enferma, além de ministrar o conhecimento curricular ensinado no espaço
escolar. Porém, o trabalho do professor não é só ensinar, mas sim, deve ter como objetivo maior, a
recuperação da saúde do aluno, conforme salienta Fontes:
Começamos a perceber nesse contexto intersubjetivo do hospital, em que se interpenetram
os conceitos de educação e saúde, uma nova perspectiva de educação que fertiliza a vida,
pois o desejo de aprender/conhecer engendra o desejo de viver no ser humano. (FONTES,
2005. p.6)

Durante a hospitalização, o trabalho pedagógico traz a marca da construção do conhecimento sobre aquele espaço, aquela rotina, as informações médicas, as doenças de forma lúdica e ao
mesmo tempo didática, usando o diálogo como base da educação.
Vygotsky (1989) desenvolveu a teoria sobre a linguagem como suporte para o desenvolvimento humano. Segundo ele, o material básico do pensamento é a linguagem e a aprendizagem está
pautada na interação do indivíduo com o meio no qual está inserido. Por isso, quando privadas desta
interação, as crianças e adolescentes hospitalizados são impedidos de ter acesso ao conhecimento
e de construir sua própria subjetividade.
Segundo Fontes (2005), “a constituição do eu é um processo condenado ao inacabamento
que persistirá eternamente dentro de cada um de nós”.
Portanto, os pedagogos da classe hospitalar, visam dar continuidade ao ensino dos conteúdos
da escola de origem da criança ou adolescente, ou ministram conteúdos programáticos adequados
à faixa etária dos alunos hospitalizados, levando-os a sanar dificuldades ou, ainda, a adquirir novos
conhecimentos, além de serem os responsáveis pelo desenvolvimento psíquico e cognitivo de cada um.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As mudanças existentes em relação à Pedagogia estão mostrando a real necessidade de
que ela precisa ser expandida em outras áreas de conhecimento e a área da saúde mostra a nova
prática deste profissional.
A prática docente na área hospitalar passa a exigir que o profissional tenha comprometimento
com a instituição hospitalar na qual desenvolve seu trabalho. Ele deve ter um planejamento adequado
em que busca atender as necessidades das crianças ali internadas, ter conhecimento do regimento
interno da instituição.
O pedagogo precisa ser educador para que possa humanizar este ambiente e assim as crianças e adolescentes consigam superar suas enfermidades, sem esquecer o bem estar do ambiente
hospitalar.
Este artigo teve o objetivo de demonstrar através do percurso histórico da medicina e da educação, como surgiu o atendimento pedagógico hospitalar e sua importância para o desenvolvimento
de crianças e adolescentes enfermos.
A criança e o adolescente sofrem um processo de desestruturação emocional quando descobrem que precisam de um tratamento para sua doença e que este fato pode acarretar em dias,
semanas ou meses, de internação em um hospital. Os sentimentos de angústia, medo e dor durante
o tratamento podem levar o paciente à desistência do papel de construtor de sua história e da desistência de adquirir aprendizagem.
Mas não se pode esquecer que este profissional é pouco conhecido, mas a curiosidade faz
com que se investigue cada vez mais sobre este tema e desenvolvam mais pesquisas sobre pedagogia hospitalar.
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RESUMO
O presente artigo visa apresentar uma reflexão a respeito da importância da educação socioemocional no processo de ensino e aprendizagem e mostrar a importância de uma prática educativa
mais humanizada capaz de emancipar, libertar e direcionar o ser humano para o despertar de uma
nova consciência própria, tornando-o assim um cidadão mais reflexivo e crítico, onde se tornará
parte do próprio processo educativo e consequentemente de sua história. Como foco deste trabalho busca-se elucidar como a inteligência emocional pode ser relevante na formação das crianças,
não só em sua trajetória educacional, mas em suas vidas de forma geral. As reflexões caminham
sobre quais são as competências que se espera do docente, da escola de forma geral e até dos
pais, analisando ainda quais são as reais possibilidades e responsabilidades destes em relação ao
desenvolvimento desta inteligência. Esta pesquisa, que tem caráter bibliográfico, alcançou como
conclusão que há uma emergência em rever a função da escola e de forma mais direta a função
do docente, que precisa mais que nunca de uma visão mais ampla sobre seu papel nesta tarefa
formativa, buscando adequar seu fazer com novas estratégias e metodologias. Essas concepções
se materializam em atitudes, escolhas e relações empreendidas na prática educativa em que os
(as) estudantes são compreendidos como seres sociais e históricos, que ao se desenvolverem por
meio do diálogo, a percepção crítica sobre a realidade, vão se tornando capazes de produzir seus
próprios saberes e de criar condições para uma atuação mais efetiva na sociedade.
Palavras-chave: Aprendizagem Socioemocional; Humanização; Docente
INTRODUÇÃO
A educação socioemocional inclui, segundo Tonia Casarin (2018), em Competências Socioemocionais para educadores,”...a capacidade que cada um tem de lidar com suas próprias emoções,
desenvolver autoconhecimento, relacionar-se com o outro, ser capaz de colaborar, mediar conflitos
e solucionar problemas”. São utilizadas no nosso dia a dia de forma sistemática e integram todo o
processo de formação de uma pessoa como um ser integral: indivíduo, profissional e cidadão.
É o processo pelo qual os alunos aprendem, dentro do currículo escolar, a refletir e efetivamente aplicar conhecimentos, atitudes e competências necessárias ao longo da vida. Por intermédio
171

Revista Territórios

Março 2022

de propostas, busca-se educar os corações e inspirar mentes, materializando projetos que contribuam para as transformações destes alunos e, consequentemente, do mundo ao seu redor, em
função do seu novo olhar. (DAMÁSIO, 2017).
É muito comum ter a sensação de falta de controle dos campos emocionais. Isso porque a
maioria das nossas habilidades socioemocionais não são estimuladas ou desenvolvidas de forma
eficiente. Geralmente esse aprendizado fica por conta do cotidiano, que por meio dos erros e acertos moldam a forma como lidamos ou mesmo ignoramos esse lado que é tão importante. É a base
de todos os contextos em que vivemos. (DAMÁSIO, 2017).
Seja no trabalho, estudos, lazer ou em família, as nossas emoções são testadas e estimuladas a todo momento e ditam a forma como reagir e se relacionar no dia a dia. Por meio da educação
socioemocional a pessoa é instigada a lidar com os mais variados desafios e aprende a entender e
a lidar, da melhor maneira possível, com as próprias emoções e com as das pessoas ao seu redor.
É também estimulado o desenvolvimento de habilidades como ter relacionamentos interpessoais
saudáveis e duradouros, de autoliderança, de trabalhar em grupo, de falar em público, dentre outras.
(SOUZA, 2003).
Apesar de óbvio, também é importante lembrar que a educação socioemocional é um pilar
da vida pessoal e afetiva de todo ser humano. Ao conseguir compreender suas emoções e trabalhar
com elas a seu favor, você pode ter uma vida mais leve, reduzindo os efeitos negativos do estresse
e da ansiedade, dentre outros, no seu dia a dia.
Nos últimos tempos nossa sociedade vem sendo marcada por transformação e rupturas no
modelo de vida, principalmente no que está relacionado às relações de trabalho, cotidiano, vida familiar e ambiente escolar. Vivemos tempos de profunda e aceleradas mudanças na sociedade. Tudo
muda muito rapidamente; “informações propagam-se à velocidade da luz”.
Para ABED (2014), as relações com o conhecimento e entre as pessoas estão marcadas
pelo universo digital em que estamos mergulhados. Diante desse cenário, o psicólogo norte-americano Howard Gardner, corrobora com sua Teoria das Inteligências Múltiplas, na qual defende que
a educação seja um espaço para formação de bons cidadãos e bons trabalhadores, engajados na
promoção do bem-estar da sociedade. Para ele, a sociedade contemporânea exige o fortalecimento
da ética, do comprometimento e da excelência.
Nessa perspectiva foi implementada no Brasil a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
em todas as escolas brasileiras e foram incluidas as habilidades socioemocionais nos seus currículos. Existe a necessidade de adaptar os programas escolares e treinar os professores para que
possam ministrar essas novas competências, que tem foco em habilidades não cognitivas, muito
mais relacionadas ao comportamento e à administração das próprias emoções, mas que impactam
positivamente o indivíduo e a relação dele com o mundo ao seu redor.
As competências socioemocionais (sociais + emocionais) são conhecidas como um conjunto
de habilidades, valores e comportamentos para lidar com as próprias emoções, se relacionar com
os outros, alcançar objetivos e metas de vida e tomar decisões com responsabilidade. Entre elas
estão: empatia, felicidade, autoestima, ética, paciência, autoconhecimento, confiança, responsabili172
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dade, autonomia e criatividade.
Elas são utilizadas diariamente em diversas situações da vida e fazem parte do desenvolvimento e da formação integral de todo ser humano. Vygotsky(2000) já enfatizava a importância da
interação com o outro no processo de aprendizagem, para o desenvolvimento de habilidades, dentre
elas as abaixo listadas. (SOUZA, 2003).
•

Empatia: consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo, se colocando sempre no
lugar do outro. No momento em que o professor consegue se colocar no lugar do aluno e
compreender as dificuldades do que está sendo abordado. “A empatia envolve três componentes: afetivo, cognitivo e reguladores de emoções.”(Brolezzi, 2014)

•

Felicidade: Ser feliz é estar pleno no aqui e no agora. Felicidade é estar bem com o seu
espírito, a sua mente e o seu corpo. É estar em sintonia com seus valores, decisões e
atitudes, com o que você pensa, fala e faz. Vale ressaltar a diferença entre felicidade e
alegria, estar alegre é um sentimento momentâneo é uma experiência vivida em determinada situação, felicidade é um estágio complexo que envolve todo o contexto em que ela
se encontra.

•

Autoestima: É o julgamento, a apreciação que cada um faz de si mesmo, é sua capacidade de gostar de si. Envolve tanto crenças autosignificantes e emoções autosignificantes
associadas. Quando o indivíduo tem a autoestima bem trabalhada ele não vai se deixar
frustar diante a uma adversidade.

O aluno precisa entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem, ele quando tem
uma autoestima elevada ele não vai deixar se abater com seu erro. Quando uma autoestima elevada
não deixa o aluno desanimar a errar.
Briggs (2000, p.7) define a importância da afetividade na vida de uma criança como: “Ajudar
as crianças a desenvolver sua autoestima é a chave de uma aprendizagem bem sucedida”.
•

Ética: É a condição do ser humano de avaliar a sua conduta ou a de outro ser humano
com base nos valores de uma sociedade. Graças à ética sabemos diferenciar o que é
bom e o que não é, se alguém é respeitável ou corrupto, leal ou indigno. É, enfim, a capacidade de decidir com base na valoração social.

Segundo Ferreira (2005, p. 383), a ética pode ser definida como “O estudo dos juízos de
apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal”. Ou ainda, segundo
o mesmo autor, um “Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano”.
•

Paciência: Uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja,
quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros
sem perder a calma e a concentração.

•

Autoconhecimento: É conhecer a própria essência e ter pleno domínio de si mesmo, em
pensamentos, desejos, esperanças, frustrações e crenças. Esse conceito nos permite
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traçar um mapa pessoal com oportunidade de interpretar melhor quem somos e, principalmente, onde queremos chegar. Assim, teremos um foco maior e também uma certeza
do real motivo de estarmos aqui.
•

Confiança: A confiança está relacionada com a sensação de olhar para uma ação futura
e ainda não ter uma certeza empírica, mas mesmo assim, seguir em frente.Sentimento de
quem confia, de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém. Significa fiar-se em
algo ou alguém, ter fé, ser fiel a algo ou alguém. (Ferreira, 2005).

•

Responsabilidade: É cumprir com o dever de assumir as consequências provenientes de
nossos atos. Abrange uma amplitude de conceitos que têm relação com assumir as responsabilidades dos nossos atos praticados de forma consciente e intencionada.

•

Autonomia: Refere-se à capacidade que os seres humanos apresentam de poder tomar
decisões por si, sem ajuda do outro. É estar empoderado da capacidade de decidir de
forma livre e espontânea.

•

Criatividade: É a capacidade de usar habilidades para criar ferramentas ou adaptar-se ao
meio. É encontrar respostas ou descobrir maneiras de inventar algo novo para melhorar
a vida cotidiana.A criatividade não é um dom, mas uma habilidade do ser humano ligada
à nossa capacidade de invenção, reinvenção e inovação. Assim como qualquer habilidade, é possível praticar a criatividade para despertá-la e desenvolvê-la, tornando-se uma
pessoa mais criativa.

Aprender a lidar com as emoções, agregando valores, na atual proposta do currículo da
educação é a proposta desse trabalho, pois “educar as emoções” com a finalidade de tornar os
estudantes mais conscientes socialmente e mais equilibrados, harmonizados em suas emoções só
trará benefícios para a sociedade, haja vista a escola não é apenas um espaço para construção
de conhecimentos, mas de convivência, de formação de seres humanos capazes de viver na atual
sociedade.
PROBLEMA
Acredita-se que os aspectos socioemocionais podem ter influência no desempenho acadêmico e desenvolvimento global do aluno e contribuir com práticas educacionais mais eficientes no
transcurso do ato pedagógico. Desta forma, o presente estudo visa tratar a problemática elucidando
sobre a Importância Socioemocional na Aprendizagem.
OBJETIVO
Compreender os aspectos importantes do processo de educação socioemocional e seu impacto no processo de ensino aprendizagem de ciências. Aproximar o ambiente escolar do desenvolvimento de competências socioemocionais cria espaço para um aprendizado mais completo e tem
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impacto no bem-estar do educando ao longo de toda a vida.

JUSTIFICATIVA
A educação socioemocional como um processo do qual os alunos aprendem, dentro do currículo escolar a refletir e efetivamente aplicar conhecimentos e atitudes necessários ao longo da vida
escolar, educando os corações, inspirando mentes, materializando projetos e contribuindo para a
transformação desses estudantes pela educação.
A principal função da escola é também ensinar habilidades socioemocionais. É lá que o aluno
deve aprender a se relacionar com as pessoas, a ser tolerante e a conviver com as diferenças. A
partir de tais considerações o presente estudo objetiva mostrar a importância de uma prática educativa mais humanizada capaz de emancipar, libertar e direcionar o ser humano para o despertar de
uma nova consciência própria, tornando-o assim um cidadão mais reflexivo e crítico, onde este se
tornará parte do próprio processo educativo e consequentemente da sua história.
MÉTODO
A metodologia utilizada foi desenvolvida com base em livros referentes ao assunto, literaturas
publicadas em revistas pedagógicas, e sites das redes eletrônicas,Google acadêmico, biblioteca pública da Secretaria de Educação.
Para seleção das fontes foram considerados como critérios os artigos e estudosque abordam
a Pedagogia como base para a aprendizagem da criança, abordando aimportância Socioemocional
na Aprendizagem.

FUNDAMENTAÇÃO
As habilidades socioemocionais são um conjunto de aptidões desenvolvidas a partir da Inteligência Emocional de cada uma das pessoas. Em resumo, elas apontam para dois tipos de comportamento, o intrapessoal, que se refere a sua relação consigo mesmo e o interpessoal, que envolve
a relação com outras pessoas. (GOLEMAN, 1995).
São aquelas qualidades interiores que a maioria de nós valoriza cotidianamente, mas por
serem subjetivas quase sempre acabam ficando em segundo plano em relação aos nossos direcionamentos, objetivos.
A defasagem dessas habilidades só costuma ficar nítida diante dos problemas quando o indivíduo percebe que não está apto para lidar emocionalmente com os desafios apresentados.
Cada emoção traz uma reação e um comportamento, e cada pessoa tem uma forma única de
175

Revista Territórios

Março 2022

reagir emocionalmente, que varia conforme a situação e a história de vida individual. Uma pessoa
pode paralisar em uma situação de medo, por exemplo, enquanto outra pode reagir fugindo.
As respostas emocionais nem sempre são adequadas para a situação e, muitas vezes, são
até prejudiciais para a pessoa. Por isso, saber reconhecer as emoções e como elas influenciam em
suas ações é fundamental para ter consciência do que é ideal em termos de comportamento. Por
meio da autoconsciência, é possível aprender a lidar também com as emoções das outras pessoas,
respeitando as emoções alheias e respondendo corretamente a elas. (ARANTES, 2003).
Pais e professores podem e devem auxiliar a criança a expressar seus sentimentos, todos
e qualquer um deles. É necessário criar oportunidades para que os identifiquem e nomeiem em si
próprios e nos colegas, para quebrar paradigmas impostos e possibilitar um processo de amadurecimento mais efetivo. Conversar com as crianças sobre sentimentos ou sobre uma atitude que
reconheçam como positiva e da qual se orgulhem, proporciona um espaço e validação para que a
criança passe a agir mais tranquilamente durante esse processo. (CAPELLATO, 2005).
Encorajar a criança a falar sobre seus próprios sentimentos, ao invés de reagir a eles julgando-os, é fundamental. Apoiá-la, enquanto está se manifestando, ensinando novas maneiras de se
expressar e novas estratégias como, afastar se do conflito ou pedir o auxílio de um adulto, devem
ser desenvolvidas. Incluir respiração abdominal, pedir ou oferecer um abraço quando ela está triste,
agitada ou eufórica, também são exemplos de estratégias protetoras para a criança. (ARANTES,
2003).
A separação entre o campo afetivo e cognitivo tem uma longa tradição na educação. Para
Wallon (2003), “a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da
pessoa quanto do conhecimento”. Para ele, a emoção, uma das dimensões da afetividade, é instrumento de sobrevivência inerente ao homem, é “fundamentalmente social” e “constitui também uma
conduta com profundas raízes da vida orgânica” (DANTAS, 1992 p. 85)
A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental na nossa vida psíquica, pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam
o nosso psiquismo estão presentes em todas as expressões de nossa vida. É a mais evidente manifestação da nossa subjetividade, na qual se encontram os sentimentos, as emoções, as paixões,
o medo, o sofrimento, o interesse, a tristeza, a alegria. (VYGOTSKY, 1989).
Souza (2003) e Piaget (1983) nos propõe que inteligência e afetividade são de naturezas distintas; a energia da conduta vêm das funções cognitivas. O campo total inclui, ao mesmo tempo, o
sujeito, os objetos e as relações entre sujeito e objeto.
A afetividade é a dimensão constituinte de todo ser humano, ela exerce um papel fundamental na nossa vida psíquica, pois as emoções e os sentimentos são os “combustíveis” que alimentam
o nosso psiquismo estão presentes em todas as expressões de nossa vida. É a mais evidente manifestação da nossa subjetividade, na qual se encontram os sentimentos, as emoções, as paixões,
o medo, o sofrimento, o interesse, a tristeza, a alegria. (VYGOTSKY, 1989)
A educação, cada vez mais, enxerga as pessoas em sua totalidade. Isso significa que os
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processos pedagógicos utilizados no ensino-aprendizagem consideram os indivíduos a partir de
uma multiplicidade de valores. O ser humano é o que é devido às suas inúmeras características, ao
contexto em que vive e a forma como “transita” pelo mundo. Assim, consegue gerenciar emoções,
alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas, tomar decisões de maneira responsável, entre outros. (SANTOS, 2012).
A regra básica da Inteligência Emocional diz que só é possível lidar com as emoções das
pessoas quando conhecemos nossas próprias emoções. A competência emocional, portanto, começa internamente por meio da autoconsciência. A competência emocional pode ser caracterizada
pela presença de habilidades relacionadas:
•

Reconhece e é verdadeiro com seus sentimentos e emoções, respeitando seus limites;

•

Respeita e compreende as emoções e os limites das pessoas, enxergando todos como
seres humanos;

•

Tem uma visão positiva e otimista em relação aos acontecimentos;

•

Cultiva a motivação interna, e não depende somente dos fatores externos para se manter
motivado;

•

Sabe quando e como expressar ou frear as próprias emoções, agindo com controle emocional;

•

Sabe manter a calma em situações de pressão;

•

Sabe ouvir feedbacks e usar críticas de forma construtiva para melhorar seu desempenho;

•

Cria relações sinceras e duradouras com as pessoas;

•

Tem percepção sobre os conflitos e pontos fracos;

•

Sabe reconhecer seu papel dentro da escola, sem depender do reconhecimento externo
como fonte de motivação;

•

Não é competitivo ao extremo, pois sabe reconhecer o papel e a importância de cada um;

•

Enxerga os problemas como desafios e sabe encontrar as oportunidades por trás de cada
um;

•

Tem empatia, demonstra interesse pela opinião do outro e considera os sentimentos
alheios.

A vida cotidiana nos impele a crer que esta educação sócio emocional possa ser um socorro para a sociedade, que a cada dia se torna mais individualista, consumista e que, vez por outra,
deixa a desejar no ensinar a ser, ainda mais quando os pais se direcionam ao ter, e não é incomum
constatarmos que alguns pais e ou responsáveis terceirizam a educação de seus filhos. Assim,
nossa hipótese está na ideia de que a escola ainda não se conscientizou deste papel tão integral de
desenvolver as múltiplas inteligências.
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Só o desenvolvimento da inteligência cognitiva não atende mais as necessidades do processo de formação dos estudantes neste século, a sociedade precisa de mais, as novas gerações
precisam aprender a conhecer e trabalhar as próprias emoções, bem como precisam aprender a
respeitar o sentimento e emoções dos outros. O princípio da educação emocional na sala de aula é
o respeito mútuo pelo sentimento dos outros, de ser responsável, em saber lidar com as frustrações
a reconhecer as próprias angústias e medos e lidar com elas.
Segundo o dicionário Aurélio (2008, p. 363), escola é um estabelecimento público ou privado
onde se ministra o ensino coletivo, os alunos, professores e pessoal duma escola, sistema ou doutrina de pessoa notável em qualquer dos ramos do saber.
Vygotsky (1962) apud Costa e Faria (2013) define que, “as escolas são espaços sociais e a
aprendizagem é de igual modo um processo social”.
Continuando o autor afirma que neste espaço “... os alunos não aprendem sozinhos, mas,
sobretudo, de forma colaborativa com seus professores, em parceira com seus pares e com encorajamento de suas famílias”
Em referência à Escola, Costa e Faria (2013) afirmam que:
“A escola, para garantir o seu papel, cada vez mais transdisciplinar e universal, deverá integrar um modelo de desenvolvimento do aluno mais amplo e holístico, não incidindo apenas
no seu desenvolvimento cognitivo, mas também no seu desenvolvimento social e emocional” (2013, p.412).

Porém, o mercado de trabalho mudou, a vida na sociedade contemporânea comporta exigências diversas das que até então vigentes. Não basta que este indivíduo tenha uma capacidade
de adquirir conhecimentos, mas empregá-los e generalizá-los de forma proativa em sua vida e para
a sociedade de forma geral.
Para Wallon (2003), não há como negar que a afetividade e as emoções são inerentes ao processo evolutivo da criança, participando de sua vida desde o nascer e suas primeiras relações com
as pessoas que cuidam dela nesta fase e vão, participar da forma como apreendem e internalizam
o mundo e como estruturam esta compreensão em sua evolução, ou seja, como ele vai descrever
isso por meio da sua linguagem e, portanto pela forma como pensa e declara este pensar.
A aprendizagem ou ato de aprender é conceituado por vários autores e teóricos, perpassando diferentes teorias e, principalmente centrando-se ora em fatores internos, ora em fatores
externos ao sujeito aprendente. Na teoria Behaviorista da aprendizagem, Skinner (2005) acredita
que a mesma vem a ser o alcance do objetivo final da assimilação de algo intimamente ligado ao
indivíduo que se propõe a aprender. Por isso faz-se relevante destacar que a aprendizagem implica
uma continua busca por aprimorar o que se faz, de forma a ajustar a resposta ou mesmo de fazer
que a mesma, como afirma Ogasawara (2009, p.17, apud SKINNER, 2005).
A capacidade de aprender está presente em todos os indivíduos, sendo que para alguns
ocorre uma relativa dificuldade de assimilação e manutenção de seu conhecimento, ligando o processo de absorção daquilo que se quer aprender a fatores muito mais relevantes do que o simples
fato de necessitar fixar aquilo que é ensinado.
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Ogasawara (2009, p. 24 e 25) destaca que:
Vygotsky foi um dos primeiros autores a diferenciar o processo de aprendizagem escolar.
Para este autor, a aprendizagem começa no ingresso à escola “... o processo de formalização do conhecimento proposto pela escola não é a única fonte que o sujeito possui para
aprender, isso está inato às capacidades humanas, conseguindo assim, aprender com qualquer situação vivida”.

Aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes,
valores, etc. a partir do seu contato com a realidade, ou seja, o meio ambiente, as outras pessoas e
os objetos (OLIVEIRA, 1999).
Para Oliveira (1999 apud VYGOTSKY, 1994) sua ênfase recai sobre os processos sócio históricos, a ideia de que aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo,
que são invariavelmente influenciados pela cultura e por sua historicidade. Isso nos orienta que cada
indivíduo empreende uma trajetória muito própria, e a depender das suas vivências e experiências
socioculturais, cada um empreenderá trajetórias muito diferentes e estabelecerá conexões muito
únicas com a realidade.
Vygotsky (1994), ao destacar a importância das interações sociais, traz a ideia da mediação
e da internalização como aspectos fundamentais para a aprendizagem, defendendo que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de interação entre as pessoas. Nesse
sentido, o autor destaca a importância do outro não só no processo de construção do conhecimento,
mas também de constituição do próprio sujeito e de suas formas de agir.
Para isso, este mediador é o responsável em oferecer alguma informação, desafio ou atividade que faça com que aquela criança evolua e conquiste o desenvolvimento pensado e possível.
Piaget destaca com clareza as influências e determinações da interação social no desenvolvimento da “inteligência humana que somente se desenvolve no indivíduo em função das interações
sociais que são em geral, demasiadamente negligenciadas” (PIAGET, 1967 apud LATAILLE, 1992,
p. 11), principalmente em ambientes empobrecidos de estímulos e vivências.
Para Piaget (1967), o objetivo da educação é formar o pensamento do aluno, é formar indivíduos autônomos do ponto de vista intelectual e moral. Nesse sentido, mais do que buscar a
acumulação de conteúdos, a escola deveria se preocupar em ensinar o aluno a pensar, a construir
suas verdades, a demonstrá-las, a defender seus pontos de vista, a fazer perguntas e pesquisas
por conta própria
A tarefa de formação humana é o fundamento de todo processo educativo, já que somente
quando esta se completa é que a criança poderá viver como um ser socialmente responsável e livre,
capaz de refletir sobre sua atividade.
O professor detém um saber e seu principal objetivo é transmiti-lo, no entanto, precisa cultivar a arte de transmiti-lo, e essa arte, por sua vez, requer a presença de uma série de qualidades
complementares: tolerância e firmeza, compreensão e objetividade, profundidade e bom humor
(PERRISSE, 2002).
Para mediar a individuação, o professor deve cultivar, na sala de aula, a prática do respeito e
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valorização das diferenças individuais, incentivando cada um a se desenvolver dentro do seu próprio
estilo de ser, respeitando o tempo de cada um e partindo de seus interesses.
Nessa perspectiva, promover o desenvolvimento das habilidades socioemocionais significa
realizar ações mediadoras intencionais para que o estudante construa vínculos saudáveis com os
professores, com os colegas e sintam-se seguros a serem desafiados, além disso, que se percebam capazes de desvelar o novo a partir dos objetos de conhecimento que lhes são apresentados,
engajando-se com a situação de aprendizagem.
Nesse contexto, levar em consideração a importância do desenvolvimento das competências
emocionais dos professores, considerando que, como seres humanos eles também são acometidos
de frustrações, problemas e virtudes que lhes são peculiares e que os retratarão enquanto indivíduos e seres humanos, acompanhando-os no exercício da profissão é mais que necessário, mas
antes de tudo uma necessidade real e emergente.
Para um exercício profissional competente, se faz necessária uma reflexão constantemente
e crítica sobre a prática cotidiana, percebendo erros e acertos, encarando as dificuldades com coragem, e enfrentando os desafios e oportunidades para aprender sempre, mesmo que errando, e
crescer no aprimoramento do trabalho(SILVA, 2012).
Pensar e preparar o agir, partindo da premissa de que só tenho a ganhar se tomar a decisão
certa, ou seja, se souber lidar com as pessoas e com a vida é a grande obra desta Ciência do Eu.
O que já é muito, tendo em vista que sobreviver na atual conjuntura de competição e busca desenfreada por ter, tornanos tão insensíveis ao ser que muitas vezes perdemos a humanidade.
Por fim, como aponta (SILVA, 2012) precisamos construir um espaço que garanta a todos,
qualidade de vida e, para isso precisam pensar e agir adequadamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação, seja ela no âmbito escolar ou em qualquer ambiente de aprendizagem, tem
buscado aprimorar seus conceitos e metodologias no sentido de propiciar ao integrante do processo educacional a assimilação adequada daquilo que lhe é ensinado, fato este que tem sido alvo de
constantes discussões e reflexões entre agentes educacionais e teóricos do assunto para que se
consiga organizar o processo de aprendizagem de forma mais objetiva e de forma a garantir a aquisição do conhecimento pelo individuo envolvido nesse processo.
Um educador, de posse de conhecimentos sobre as habilidades sócio emocionais, e sabendo
de sua importância para a formação de seus alunos, compreendendo como tais habilidades podem
influenciar de forma positiva no processo ensino aprendizagem, e com competência para aplicar
esses conhecimentos, dominará uma valiosa ferramenta de trabalho.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um panorama da insuficiência de recursos humanos, materiais, financeiros, políticos, sociais, que abrangem os programas que envolvem alunos
com necessidades educacionais especiais. Apesar de encontrarmos várias leis que garantem esses
direitos, observamos que na prática há lacunas que permanecem e que precisam ser revistas para
amparar o direito das crianças, adolescentes, jovens e adultos, como também as famílias, que também são vítimas desse sistema, que por vezes tem se mostrado falho.
Palavras-chave: Escassez de Recursos; Necessidades Educacionais Especiais; Legislação; Políticas Públicas.
INTRODUÇÃO
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (1998), ao tratar a educação de crianças com necessidades especiais, classifica-os como: Portadores de deficiência mental,
auditiva, visual, física e deficiência múltipla e altas habilidades.
Segundo a Secretaria de Educação Especial (SEESP), a Educação Especial é “uma modalidade escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para pessoas com necessidades
educacionais especiais”, da educação infantil ao ensino superior.
Ao traçarmos uma linha do tempo, observamos que muitas foram às conquistas desse grupo,
no entanto, vários quesitos precisam ser revisitados, repaginados a fim de garantir esses direito conquistados por esses indivíduos que ainda estão na margem da sociedade e precisam de um olhar
especial.
Dividimos o artigo em partes. Na primeira parte faremos uma linha de tempo demonstrando
os avanços ocorridos ao longo do tempo, envolvendo as conquistas dos indivíduos portadores de
necessidades educacionais especiais, baseados em legislações específicas; na segunda na terceira
parte citaremos alguns problemas que dificultam o avanço de crianças, adolescentes e jovens que
tanto necessitam de apoios, tratamentos, profissionais para avançarem, e não conseguem, justamente
por faltas de recursos, sejam eles humanos, financeiros, políticos, sociais, entre outros.
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Por fim, deixaremos nossa contribuição por meio de reflexões e encaminhamentos possíveis
de serem atendidos para que os direitos adquiridos sejam, de fato, consolidados e ampliados.
LINHA DE TEMPO – GARANTIA DE DIREITOS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
As conquistas para os alunos com necessidades especiais educacionais iniciam com a
Constituição, que no artigo 205 define a educação como um direito de todos, que garante o pleno
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Estabelece
a igualdade de condições de acesso e permanência na escola como um princípio. Por fim, garante
que é dever do Estado oferecer o atendimento educacional especializado (AEE), preferencialmente
na rede regular de ensino.
Em 1994, a Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 1.793 recomenda a inclusão de
conteúdos relativos aos aspectos éticos, políticos e educacionais da normalização e integração da
pessoa portadora de necessidades especiais nos currículos de formação de docentes.
Em 1996, a Lei nº 9.394 – Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB) define educação especial, assegura o atendimento aos educandos com necessidades especiais e estabelece
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação
exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público.
Em 1999 o Decreto nº 3.298 dispõe sobre a Política nacional para a integração da pessoa
portadora de deficiência. A educação especial é definida como uma modalidade transversal a todos
os níveis e modalidades de ensino.
Resolução da Câmara de educação básica do Conselho nacional de educação (CNE/
CEB) nº 4: Institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico.
Também aborda, no artigo 16, a organização do sistema nacional de certificação profissional baseado em competências.
Em 2001 a Resolução CNE/CEB nº 2 institui as diretrizes nacionais para a educação especial
na educação básica. Afirma que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo
às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.
O Parecer CNE/CP nº 9 institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior. Estabelece que a educação básica deva ser inclusiva,
para atender a uma política de integração dos estudantes com necessidades educacionais especiais
nas classes comuns dos sistemas de ensino. Isso exige que a formação dos docentes das diferentes
etapas inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos.
Parecer CNE/CEB nº 17 destaca-se por sua abrangência, indo além da educação básica, e
por se basear em vários documentos sobre educação especial. No item 4, afirma que a inclusão na
rede regular de ensino não consiste apenas na permanência física desses alunos junto aos demais
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educandos, mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como de desenvolver
o potencial dessas pessoas.
Em 2002 a Lei nº 10.436 dispõe sobre a Língua brasileira de sinais (Libras). Reconhece a língua
de sinais como meio legal de comunicação e expressão, bem como outros recursos de expressão
a ela associados.
A Portaria MEC nº 2.678 aprova o projeto da grafia Braille para a língua portuguesa, recomenda
seu uso em todo o território nacional e estabelecem diretrizes e normas para a utilização, o ensino,
a produção e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino.
Em 2003 a Portaria nº 3.284 dispõe sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de
credenciamento de instituições.
Em 2004, o Programa universidade para todos (PROUNI): programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo em instituições privadas de educação superior, em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes. Pessoas com deficiência podem
concorrer a bolsas integrais.
Em 2005, o Programa de acessibilidade no ensino superior (Programa incluir) propõe ações
que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior
(ifes). O programa tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação de núcleos de
acessibilidade nessas unidades, os quais respondem pela organização de ações institucionais que
garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.
O Decreto nº 5.626 regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a
Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a inclusão da Libras
como disciplina curricular; a formação e a certificação do professor, instrutor, tradutor e intérprete; o
ensino de língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação
bilíngue no ensino regular.
Em 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) recomenda a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos multifuncionais e a formação
docente para o atendimento educacional especializado (AEE).
O Decreto nº 6.094 implementa o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que
destaca a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades
educacionais especiais dos alunos para fortalecer a inclusão educacional nas escolas públicas.
Em 2008 a Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva:
documento de grande importância, fundamenta a política nacional educacional e enfatiza o caráter
de processo da inclusão educacional desde o título: “na perspectiva da”. Ou seja, ele indica o ponto
de partida (educação especial) e assinala o ponto de chegada (educação inclusiva).
O Decreto legislativo nº 186 aprova o texto da Convenção sobre os direitos das pessoas com
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deficiência e de seu protocolo facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. O
artigo 24 da Convenção aborda a educação inclusiva.
Em 2009 o Decreto executivo nº 6.949 promulga a Convenção sobre os direitos das pessoas
com deficiência e seu protocolo facultativo.
A Resolução MEC CNE/CEB nº 4 institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial. Afirma que o AEE deve ser
oferecido no turno inverso da escolarização, prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais
da própria escola ou em outra escola de ensino regular.
Em 2011, o Plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência (Plano viver sem limite) no
art. 3º, estabelece a garantia de um sistema educacional inclusivo como uma das diretrizes. Ele se
baseia na Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que recomenda a equiparação
de oportunidades. O plano tem quatro eixos: educação, inclusão social, acessibilidade e atenção à
saúde. O eixo educacional prevê:
•

Implantação de salas de recursos multifuncionais, espaços nos quais é realizado o AEE;

•

Programa escola acessível, que destina recursos financeiros para promover acessibilidade
arquitetônica nos prédios escolares e compra de materiais e equipamentos de tecnologia
assistiva;

•

Programa caminho da escola, que oferta transporte escolar acessível;

•

Programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego (Pronatec), que tem como
objetivo expandir e democratizar a educação profissional e tecnológica no país;

•

Programa de acessibilidade no ensino superior (Incluir);

•

Educação bilíngue – Formação de professores e tradutores-intérpretes em Língua Brasileira
de Sinais (Libras);

•

BPC na escola.

O Decreto nº 7.611 declara que é dever do Estado garantir um sistema educacional inclusivo
em todos os níveis e em igualdade de oportunidades para alunos com deficiência; aprendizado ao
longo da vida; oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a
facilitar sua efetiva educação, entre outras diretrizes.
A Nota Técnica MEC/SEESP/GAB nº 06 dispõe sobre avaliação de estudante com deficiência
intelectual. Estabelece que cabe ao professor do atendimento educacional especializado a identificação
das especificidades educacionais de cada estudante de forma articulada com a sala de aula comum.
Por meio de avaliação pedagógica processual, esse profissional deverá definir, avaliar e organizar
as estratégias pedagógicas que contribuam com o desenvolvimento educacional do estudante, que
se dará junto com os demais na sala de aula. É, portanto, importantíssima a interlocução entre os
professores do AEE e da sala de aula regular.
Em 2012 o Decreto nº 7.750 regulamenta o Programa um computador por aluno (PROUCA)
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e o regime especial de incentivo a computadores para uso educacional (REICOM). Estabelece que
o objetivo é promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, estadual,
distrital, municipal e nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, mediante a aquisição e a utilização de soluções de informática.
Em 2013 o Parecer CNE/CEB nº 2 responde à consulta sobre a possibilidade de aplicação
de “terminalidade específica” nos cursos técnicos integrados ao ensino médio: “O IFES entende
que a ‘terminalidade específica’, além de se constituir como um importante recurso de flexibilização
curricular, possibilita à escola o registro e o reconhecimento de trajetórias escolares que ocorrem de
forma específica e diferenciada”.
Em 2014 o Plano nacional de educação (PNE) define as bases da política educacional brasileira para os próximos 10 anos. A meta 4, sobre educação especial, causou polêmica: a redação
final aprovada estabelece que a educação para os alunos com deficiência deve ser oferecida “preferencialmente” no sistema público de ensino. Isso contraria a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, a Constituição federal e o texto votado nas preparatórias, que estabelecem a
universalização da educação básica para todas as pessoas entre 4 e 17 anos em escolas comuns
– sem a atenuante do termo “preferencialmente”.
A Portaria interministerial nº 5 trata da reorganização da Rede nacional de certificação profissional (Rede Certific). Recomenda, entre outros itens, respeito às especificidades dos trabalhadores e
das ocupações laborais no processo de concepção e de desenvolvimento da certificação profissional.
Em 2015 a Lei nº 13.146 – Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (LBI): o capítulo IV aborda o direito à educação, com base na Convenção sobre os direitos das pessoas com
deficiência, que deve ser inclusiva e de qualidade em todos os níveis de ensino; garantir condições
de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e recursos de
acessibilidade que eliminem as barreiras. O AEE também está contemplado, entre outras medidas.
Em 2016, a Lei nº 13.409 dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência
nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino. As pessoas com
deficiência serão incluídas no programa de cotas de instituições federais de educação superior, que
já contempla estudantes vindos de escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos e indígenas. O
cálculo da cota será baseado na proporcionalidade em relação à população, segundo o censo 2010
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA GARANTIR O DIREITO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Embora as leis e as políticas públicas trouxeram a conquistas de vários benefícios para com essas crianças, adolescentes, jovens e adultos, nos propomos a destacar algumas que fazem parte do cotidiano escolar.
Segundo o Plano Nacional de Educação (PNE), a meta número 4 é “Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super-
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dotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na
rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”. O entrave para a inclusão é a
palavra “preferencialmente”, que, segundo especialistas, abre espaço para que as crianças com deficiência permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais.
O Apoio governamental, que nem sempre acontece. Os alunos especiais têm direito, por lei, a
uma educação plena e à matrícula em escolas regulares. Essas aulas devem ser dadas por professores
regulares, que precisarão, por vezes, adaptar algumas atividades que sejam comuns a todos os estudantes e que fomentem o seu pleno desenvolvimento.
Porém, é também assegurado pela legislação que o Estado deve oferecer apoio aos estudantes
especiais, por meio de assistência técnica e financeira. A depender da especificidade ou deficiência do
aluno, o governo deverá pagar pelos custos de um especialista que acompanhe o desempenho escolar do
aluno de perto, como, por exemplo, um tradutor da Língua de Sinais, e assim consiga passar ao estudante
o que o professor e os demais alunos estão dizendo.
Esse especialista será uma espécie de cuidador do aluno especial e deverá participar de reuniões
escolares e fazer parte de um planejamento escolar.
Porém, ainda há um déficit de especialistas, o que compromete todo o desenvolvimento de alunos
que necessitam de cuidados e atenção especial. Além disso, o que também acontece é que os profissionais especializados sentem-se sobrecarregados, já que precisam desempenhar o papel de tradutores e
ainda o de professores regulares, quando estes não possuem capacitação para lidar com alunos especiais.
Outro desafio da inclusão escolar no cotidiano da escola regular é a adaptação da infraestrutura
escolar.
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Como mencionamos, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, capítulo IV, as escolas estão
proibidas de cobrar valores adicionais pela implementação de recursos de acessibilidade.
Geralmente, as escolas privadas possuem recursos suficientes para atender a proibição. Porém,
quando se trata de escolas públicas, a questão não é a cobrança adicional, mas a falta de recursos
governamentais para implantar os recursos de acessibilidade aos alunos especiais.
E não há como proporcionar pleno desenvolvimento a alunos com algum tipo de deficiência
sem a infraestrutura adequada.
A falta de capacitação de docentes e demais colaboradores escolares é também um grande
desafio no cotidiano da escola regular.
Não há no país uma cultura de inclusão bem definida, por isso, o comum é que apenas pessoas
com algum tipo de especificidade, como o surdo ou o cego, façam cursos específicos.
Isso é extremamente prejudicial para a interação entre grupos distintos, afinal, como haverá
uma relação se nem todos falam, de fato, a mesma língua?
A ideia é que cada vez mais pessoas não especiais façam cursos e se capacitem, aprendendo
a falar a Língua de Sinais, por exemplo, para que cada vez mais os diferentes grupos possam interagir
e se comunicar, independente de suas diferenças.
O bullying na escola com alunos especiais é também uma realidade e faz parte dos desafios
da inclusão escolar no cotidiano da escola regular.
Isso acontece, em grande medida, devido ao desconhecimento das especificidades e da falta
de convívio entre grupos distintos.
A pouca visibilidade dada a pessoas especiais no Brasil fomenta práticas preconceituosas.
Infelizmente, ainda hoje é incomum ver pessoas deficientes em altos cargos, sendo representadas
em mídias consumidas pela grande maioria das pessoas, como jornais, novelas etc. Tudo isso faz
com que essas pessoas sejam invisíveis à sociedade.
A única maneira de vencer o preconceito é a partir do contato com o outro que é diferente e
com o desenvolvimento do respeito, por meio da aplicação das competências socioemocionais no
dia a dia escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as bibliografias estudadas, a dificuldade na comunicação tanto do deficiente
mental como do auditivo, é fator que interfere na aprendizagem e de difícil solução para as professoras, mesmo com a presença de intérpretes em sala de aula.
E a aprendizagem do aluno com deficiência mental é mais lenta que a dos outros alunos;
Há uma necessidade de superar o modelo atual de ensino promovendo uma reflexão ampliada
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com análise das bases filosóficas que sustentam a forma de conceber a deficiência mental e seus
resultados na educação.
E na aprendizagem do deficiente físico o que dificulta é a falta de recursos materiais e de
organização do espaço físico
No quesito aprendizagem, o deficiente mental é o que menos se beneficia neste processo de
inclusão. Já o deficiente físico se adapta melhor a ele.
Mas nem todas as crianças deficientes são incluídas na escola regular. E a prática de educação inclusiva prioriza a socialização em detrimento das práticas educacionais.
Para que haja uma alteração deste quadro, é necessário uma reorganização do espaço físico,
dos recursos materiais e da formação do profissional, de forma a contemplar conteúdos relacionados
às deficiências e técnicas de ensinos para facilitarem a aprendizagem das crianças especiais.
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RESUMO
A finalidade deste artigo é percorrer por toda a história da educação desde os primórdios, passando
pela educação jesuítica, que em muito contribuiu com a história da educação e marcou a história do
começo da arte. Com enfoque na chegada da Missão Artística Francesa que deu início ao ensino da
arte e a criação da primeira instituição oficial do ensino de arte no Brasil chegando até o século XX.
Destacaremos alguns conceitos de arte enfocando sua importância e valorização na escola como
disciplina essencial muito importante no desenvolvimento infantil. por meio da arte a criança pode
aprender de forma lúdica e desenvolver os aspectos cognitivos, sensíveis e culturais.
Palavras-chave: História; Educação; Arte.
INTRODUÇÃO
Inicialmente abordaremos a história da educação desde o princípio, destacando que a educação já estava presente muito antes de existir qualquer escola. A educação era difusa e se aprendia
observando. Acontecia em lugares que não havia escolas e por toda a parte havia transferência de
saberes de uma geração para a outra.
Passando pela educação grega e romana, chegando ao ensino dos jesuítas no Brasil que
catequizaram e ensinaram os índios. Apesar das críticas, sua ação pedagógica foi primordial para o
desenvolvimento da colônia brasileira, porém deixaram um vazio quando foram expulsos, preenchidos com a chegada da Missão Francesa em 1816, que uma década após sua chegada cria a escola
Imperial Academia de Belas Artes, primeira instituição do ensino de arte no Brasil que na época era
chamado de ensino do desenho.
O ensino da arte começa a ser valorizado na escola brasileira a partir do ano de 1971 e começa
a ganhar o seu devido espaço, sendo incluída como atividade educativa com o nome de Educação
Artística. Mas somente no ano 1996 a arte é considerada disciplina obrigatória na educação básica.
O principal objetivo do artigo é conhecer a história do ensino de arte no Brasil e suas principais
contribuições, compreender alguns conceitos de arte, a importância da BNCC (2017) e RCNEI (1998)
e enfatizar a arte como disciplina importante no desenvolvimento cognitivo da criança.
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PERÍODOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E SUAS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES
A história da Educação teve seu início na pré-história que foi dividido em três períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Foi uma fase longa de evolução e dentro desse período já
havia um sistema educacional desenvolvido que era a transmissão dos costumes, práticas e rituais
passados dos mais novos para os mais velhos. Ou seja, a educação ocorria de várias formas, na
pesca, na caça, em coletas de alimentos e rituais.
A Mesopotâmia e o Egito são as primeiras sociedades conhecidas a dar os primeiros passos
na educação. Os mesopotâmios desenvolveram o sistema cuneiforme e os egípcios criaram os
pictogramas e ideogramas um dos primeiros sistemas de escrita e posteriormente criaram as letras.
A Grécia foi a civilização que abriu as portas da filosofia para o mundo (Sócrates, Platão e
Aristóteles são os maiores nomes da filosofia Grega).
Roma absorveu grande parte da sua cultura dos gregos, mais seu principal aspecto era a
influência do cristianismo no processo da educação. Neste período conhecido como Idade Média
temos a Renascença Carolíngia, Educação Patrística, Escolástica e as escolas Monacais.
Chegamos ao Renascimento que foi um movimento que trouxe mudança para o modo de viver de muitas pessoas, além disso, um período riquíssimo em que, podemos conhecer artistas que
marcaram aquela época até os dias atuais. Neste período surgiram à arte a ciências, a política e o
aparecimento dos primeiros colégios.
Já a Idade Moderna é marcada com a Reforma Protestante, que gerou o enfraquecimento da
Igreja Católica. Para combater a Reforma Protestante, a igreja católica criou a Contra Reforma com
o objetivo de renovar os ensinos católicos e combater o crescimento dos protestantes que conquistaram mais seguidores.
Para combater seu enfraquecimento a igreja católica tomou várias medidas, mas a principal
foi a criação da Companhia de Jesus, ou seja, Educação Jesuíta que contribuiu com o ensino da
Educação e da Arte no Brasil.
A EDUCAÇÃO NO BRASIL COM OS JESUÍTAS
Os Jesuítas contribuíram muito com a educação no Brasil, eles ensinaram, catequizaram,
formaram professores e fundaram o primeiro colégio jesuíta em 1550 na Bahia (sede do governo
geral) no qual os cursos de Arte e Teologia começaram a funcionar em 1572. Porém quase três séculos após sua chegada foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, acusados de estarem
interferindo nos assuntos do Estado e por estarem enriquecendo a custa da Coroa, a partir desta
medida seus bens foram tomados pela Coroa e expulsos do Brasil.
Os jesuítas (companhia de Jesus) eram padres que faziam parte da igreja Católica, eles desembarcaram no Brasil em 1549 com o primeiro Governante Tomé de Souza. A principal missão dos
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Jesuítas era catequizar os índios, e dar assistência religiosa aos colonos recém-fixados em solo brasileiro, e fundar e manter escolas e de fundar missões com as devidas adaptações à realidade local.
Quando o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chegou ao Brasil em 1549, veio acompanhado por diversos jesuítas, encabeçados por Manoel da Nóbrega.
Apenas quinze dias depois, os missionários já faziam funcionar, na recém-fundada cidade
de Salvador, uma escola de “ler e escrever”. Era o início do processo de criação de escolas
elementares, secundárias, seminários e missões, espalhadas pelo Brasil até o ano de 1759,
ocasião em que os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal. (ARANHA, 2006, p.
140).

Apesar de serem criticados, os jesuítas contribuíram muito com o ensino da arte e da educação, que foi primordial para o desenvolvimento da colônia brasileira e seu legado é reconhecido
como uma das intervenções mais civilizatórias e relevantes no contexto da história colonial brasileira.
O vazio deixado pelos padres só viria a ser sanado com a vida da família real portuguesa
em 1808 que foi obrigada a abandonar Portugal e emigrar para o Brasil. Do dia para a noite o Brasil
deixa de ser uma simples colônia para se tornar a sede da monarquia portuguesa. Essa deslocação
foi benéfica para o Brasil, pois D. João realizou muitas mudanças para transformá-la em Capital do
Império, e uma delas foi a Missão Francesa.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL
Com a expulsão dos padres jesuítas fica um vazio na educação que foi preenchido com a
chegada da Missão Francesa em 1816. A Missão Francesa era composta por vários intelectuais,
cientistas e artistas, entre eles Jean Baptiste Debret e Nicolas-Antoine Taunay, encarregados de
substituir o Barroco Brasileiro pela arte europeia, focalizando, pintura, desenhos e esculturas.
Os artistas responsáveis pelo ensino nesta instituição eram nomeados e seguiam os modelos artísticos europeus, a arte neoclássica, “valorizando categorias como harmonia, equilíbrio e o domínio de materiais”. (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 42).

Com a chegada da Missão Francesa em 1816 é instituída a Escola Real das Ciências, Artes e
Ofício que 10 anos mais tarde é transformada em Academia e Escola de Belas Artes, instituto oficial
do ensino de Arte no Brasil.
O ensino da Arte (começou como ensino do desenho) era baseado em ensinamentos acerca
do desenho lecionado nas escolas primárias e secundárias.
No Brasil como na Europa, o desenho era considerado a base de todas as artes, tornando-se
matéria obrigatória nos anos iniciais de estudo da Academia Imperial.
No ensino primário e secundário, o desenho também tinha por objetivo ser útil a desenvolver
habilidades gráficas, técnicas e domínio da racionalidade. Com isso, os professores preparavam os alunos para serem, no futuro, bons profissionais e com formação regida por regras fundamentais no pensamento dominante, como a estética da “beleza e do bom gosto”.
(FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 44)

Nos anos de 1901 entre 1914 iniciou-se o uso de modelos educacionais por missionários americanos que influenciaram a Legislação Brasileira. A partir desse momento inicia-se uma preocupação
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com a expressão da criança, que gradativamente passa a ser vista com suas próprias características
e não como um adulto em miniatura, valorizando a livre expressão da criança partindo da imaginação
e condenando as cópias.
Em 1917, junto com uma exposição de seus trabalhos em São Paulo, Anita Malfatti expôs
desenhos infantis. Apoiada por Mário de Andrade, ela continuou com este trabalho apesar
da sociedade, que ainda vivia sob o princípio de que a criança é um adulto em miniatura,
desvalorizando o significado de uma expressão infantil. (ROSA, 2005, p. 27).

Em 1922 em São Paulo aconteceu o Movimento da Semana de Arte Moderna que reuniu
vários artistas plásticos, arquitetos, músicos, escritores que defendiam seus estilos brasileiros e não
os estilos europeus, influenciando assim as atividades de investigação sobre a arte da criança e
incentivos ao próprio ensino da arte.
Na cidade de Rio de Janeiro em 1948 foi criada aquela que seria a primeira Escolinha de
ensino da arte no Brasil, com objetivo de trabalhar expressões artísticas e voltadas às crianças.
Valorizavam a livre expressão e houve uma valorização do desenho, trabalhos manuais, músicas e
cantos. Valorizavam-se os chamados dons artísticos.
O período Modernista em 1970 a valorização do eu, da expressão sem se preocupar com o
realismo. Valorizava-se o desenvolvimento natural da criança. A partir desta data o ensino da Arte
foi conquistando espaço gradativamente e no ano de 1971 é criada a primeira lei brasileira a citar o
Ensino da Arte no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que introduziu o ensino
da arte na grade curricular como “atividade educativa”, chamada de Educação Artística. Porém houve uma dificuldade que era a formação dos professores, a maioria não estava preparada para lidar
com as várias linguagens do ensino da arte como a lei previa. Para sanar esta necessidade é criada
a primeira Faculdade de Educação Artística, seu curso era de curta duração puramente técnica, ou
seja, onde o professor de artes trabalhava todas as diferentes linguagens da arte.
De maneira geral, entre os anos 70 e 80, os antigos professores de Artes Plásticas, Desenho, Música, Artes Industriais, Artes Cênicas e os recém-formados em Educação Artística
viram se responsabilizados por educar os alunos (em escolas de ensino médio) em todas as
linguagens artísticas, configurando-se a formação do professor polivalente em Arte. (BNCC,
2017, p. 29)

Em 1980, acontece o movimento Arte-Educação, com o propósito de organizar, discutir, conscientizar os profissionais e rever alguns conceitos sobre o ensino da Arte no Brasil.
O movimento Arte-Educação permitiu que se ampliassem as discussões sobre a valorização
e o aprimoramento do professor, que reconhecia o seu isolamento dentro da escola e a insuficiência
de conhecimentos e competência na área.
As ideias e princípios que fundamentam a Arte-Educação multiplicam-se no País por meio
de encontros e eventos promovidos por universidades, associações de arte-educadores,
entidades públicas e particulares, com o intuito de rever e propor novos andamentos à ação
educativa em Arte. (BNCC, 2017, p. 25).

Em 1988 iniciam-se as discussões sobre a nova Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional.
Após manifestações e protestos, a arte passa a ser considerada obrigatória na educação básica,
com seus próprios conteúdos ligados à cultura artística e regional. Junto com essa lei foram criadas
outras duas leis que tratam do estudo histórico e cultural afro-brasileiro e indígena.
Com este cenário chegamos ao ano 1996 em que o ensino da arte foi estimulando várias pro195
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postas curriculares em arte. Nesta época cresceram as pesquisas sobre conceitos e ensino da Arte
por todo o Brasil. Assim o ensino da arte foi conquistando o seu espaço nos currículos escolares.
CARACTERIZANDO A ARTE
Definir o que é arte não é fácil, porque ela sofre variações de acordo com o tempo e a cultura,
o que pode ser arte para uns pode não ser para outros. A Arte está ligada a todo tipo de expressão,
do ser humano. Porém numa visão mais simplificada seus aspectos estão relacionados a produzir
alguma coisa, expressão, imaginação, sentimentos, poesia, beleza, enfim está ligada a vários aspectos. A arte é uma maneira do ser humano colocar pra fora seus sentimentos, conhecer sua cultura
e sua história.
Arte é um fazer em que se utiliza uma gama muito variada de gama materiais, como a pedra,
o corpo, a voz na criação de obras relativamente duradouras, como as catedrais, ou breves
como os movimentos de dança, dando forma a multiplicidade de experiências e valores humanos, ampliando nossa consciência de nós mesmos, do outro e do mundo. (CAMARGO,
1971, p. 11).

A arte está presente na nossa vida de várias maneiras, por meio de uma música que ouvimos
uma poesia, apresentações, cinema, teatro, dança. A arte não está ligada apenas aos museus, exposições, esculturas e pinturas ela vai muito além de tudo isto.
Ouvir uma música, uma poesia, apreciar um quadro, uma fotografia, uma apresentação de
teatro ou dança são modos de fruir e sentir Arte. Fruir Arte é um processo pelo qual o ser humano
conhece a respeito da obra, do artista que a criou, de si próprio e do mundo onde está inserido.
Assim, o trabalho com a Arte está relacionado à percepção, à emoção, à intuição, à sensibilidade. “A arte é, por conseguinte, uma maneira de despertar o indivíduo para que este dê
maior atenção ao seu próprio processo de sentir”. (DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 65).

Cantar, interpretar e pintar está de certa forma ligada ao ser humano, porém precisamos de
estímulos para melhor desenvolvê-los. É neste momento que a arte entra em ação para estimular o
potencial de cada ser humano.
A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A arte já estava presente desde o começo da antiguidade quando o homem da pré-história
pintava e desenhava nas paredes e rochas, o que chamamos de arte rupestre.
Ao longo da história a palavra arte teve muitas definições, alguns acreditavam que arte era
a criação de alguma coisa e outros que era imitação. Assim, à arte aos poucos foi se dividindo em
estilos como: barroco, gótico e romântico. Com o surgimento do Renascimento a arte foi dividida
em conceitos como: a pintura, música, teatro, arquitetura etc. Atualmente a arte é classificada como
clássica e moderna.
No século XIX a arte teve como objetivo mostrar a beleza e a estética. Já no século XX era
retratado as artes plásticas. A arte é essencial para desenvolver a capacidade e habilidade no indi196
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víduo, principalmente na primeira infância na qual a arte é um instrumento para a criação em que a
criança começa a desenvolver suas aptidões.
Na vida das pessoas a arte possibilita a humanização e respeito mútuo dentro de relações
interpessoais. Mas em se tratando de criança a arte desenvolve inúmeros processos que são importantes no processo da educação como as funções motoras, cognitivas e sensoriais na experimentação
de materiais onde a criança aprende de forma lúdica, brincando.
O REFERENCIAL E A ARTE
O objetivo do Referencial Curricular é para que o professor compreenda melhor a prática
pedagógica e o sistema de educação em que estamos inseridos.
Servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis
anos, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. (RCNEI,
1988, p. 7).

As linguagens esclarecidas pelo RCNEI (1988) relacionadas às áreas de Arte são: o movimento,
as artes visuais, a música, e o jogo que está ligado diretamente ao ensino da arte.
As artes visuais propiciam o desenvolvimento cultural e histórico das crianças de forma que ela
aprende brincando. A Arte facilita às crianças conhecimento do mundo e a valorização de diferentes
culturas, respeito à diversidade e desenvolvimento crítico e criativo.
por meio do brincar a criança desenvolve seu lado emocional, afetivo, exprime suas pulsões
e seus fantasmas assim como algumas áreas do domínio cognitivo. Terá maior desempenho
na capacidade de registros, representação de análise, síntese, criatividade, pensamento e
integração do mundo tanto externo como interno. (LUCKESI, 2000, p. 112).

Mas infelizmente há uma desvalorização do ensino da arte nas escolas, onde a arte acaba
sendo confundida com a área que decora , enfeita e realiza apresentações nas escolas.
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 o conteúdo. Como conteúdo a Arte representa o
melhor do trabalho do ser humano. (BARBOSA, 1995, p.61).

É de extrema importância que os professores possam entender, desenvolver e apresentar
propostas, para que o ensino da arte tenha um importante valor e fique claro o seu verdadeiro papel
nas escolas.
As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos 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 escultura, 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, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim
como a promoção de interação e comunicação social,conferem caráter significativo às Artes
Visuais. (RCNEI, 1998, p. 79).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Que a arte na escola, não venha ser conhecida como disciplina, usada para fazer colagens,
pintura ou como atividade de descanso. É preciso que a arte deixe de ser vista apenas como a área
que decora e enfeita os murais das escolas, em datas comemorativas. Mas é necessário que haja
uma valorização do ensino da arte, pois a mesma desempenha um papel indispensável na educação
infantil, onde a criança aprende e se desenvolve de forma lúdica, ou seja, brincando.
É preciso que o ensino de arte seja revisto, precisa haver uma conscientização de toda a
sociedade, mas primeiramente dos professores para que possam desempenhar melhor o seu papel
como educadores em sala de aula. E assim todos de uma forma geral possam enxergar a arte como
parte fundamental na educação infantil.
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RESUMO
As semelhanças e inter-relações entre jogos dramáticos, jogos teatrais, aprendizado e desenvolvimento propõe uma liberdade de expressão e tal acontecimento que iguala todos os seres, independente de classe social, cor, raça, dogma religioso e potencialidades físicas e psíquicas. Nota-se,
que a arte idealiza parte do contexto global e está inserida numa coletividade que nasce e renasce a
cada momento refletindo as ambições e aspirações que almeja alcançar o conhecimento do mundo
artístico, inventando e recriando baseando ou não em padrões artísticos. Portanto para o autor faz
se necessário a linguagem artística para que assim possa ser ampliado a adoção mais realista e
inovadora, onde nossos alunos sejam capazes de avalizar um conhecimento mais crítico, uma visão
mais aberta dos programas e elementos culturais, bem como o avanço da percepção do ambiente
visual e corporal dos sujeitos e um domínio amplo de técnicas mais apropriadas para lidar com a
diversidade, bem como uma capacidade máxima de diferenciação das influências. A arte plantada
na educação aparta-se como instrumento importante no método de construção do conhecimento.
Palavras-chave: Arte; Educação; Conhecimento; Linguagem; Visual.
INTRODUÇÃO
O ensino da arte deve ser fundamentado em duas ações diferentes como faces da mesma
moeda: o desvelar e o ampliar. Desvelar permite descobrir, do repertório pessoal de imagens, sons
e gestos, personagens, fala de crianças. Dar espaço para a criança se expressar, é perceber o seu
movimento de desenvolvimento. Ampliar o repertório plástico, sonoro, corporal e verbal exige uma
ação pedagógica que estabeleça relações ricas e flexíveis com o mundo, que permita a apropriação
do objeto de conhecimento.
A criança deve ter contato com várias linguagens, com a produção de outras crianças e adultos.
Ampliar e Desvelar o ensino da arte exige que o professor compartilhe, esteja junto, seja cúmplice
das descobertas, dos medos e inseguranças, encorajando e incentivando a criança, lidando com
seu próprio referencial sensível para a arte.
Ao desenvolver esta pesquisa, nos passamos a entender o verdadeiro sentido da arte, que
transformar vidas e desenvolver suas capacidades de maneira ampla e objetiva. Sem esquecer, para
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que a arte possa transformar vidas da educação é preciso haja profissionais qualificados e dispostos
a vestir a camisa, colaborando para que as crianças se desenvolvam ainda mais.
A arte visual é uma importante ferramenta de comunicação com o mundo em que vivemos
hoje, e ela começa a ser trabalhada, na educação infantil, mas não só para as crianças, qualquer fase
da vida, a arte é muito importante, para nos ajudar no nosso próprio conhecimento. Mas quanto mais
cedo for vivenciada a arte na educação, fará com que as crianças, desenvolvam suas habilidades,
seu potencial e principalmente a criatividade, dando a criança novas possibilidades dentro de umas
sociedades cada vez mais exigentes.
A dialética e experimental tomamos como ponto de partida a observação e análise coletiva
desenvolvida juntamente com a professora de artes sobre as características mais importantes de
obras dos artistas Picasso e Portinari proporcionando-lhes ainda a oportunidade de compreendê-las
e também compará-las.
A arte é um grande agente transformador que desenvolve a realização pessoal, o prazer, o
equilíbrio, a identificação com o outro, onde leva o ser humano a ser um construtor de um mundo
melhor e mais civilizado, valorizando tudo o que é eficaz e bom no nosso dia-a-dia e acrescentando
mais um fator importante, temos a arte como instrumento do desenvolvimento integral que atingirá
também o seu nível cultural e servirá de alicerce para uma vida estudantil plena e realizada.
Com a finalidade de investigar o papel do professor na aprendizagem do educando bem
como a prática pedagógica, metodologias e estratégias utilizadas para atender os alunos do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio em sala de aula e analisar com os alunos algumas obras importantes
dos autores Portinari e Picasso.
Podemos relatar ainda que da escola da equipe pedagógica vem cada vez mais buscando
estratégias inovadas a fim de que as artes visuais sejam inseridas no processo ensino aprendizagem
e contribuem na qualidade de formação do educando.
A IMPORTÂNCIA DA ARTE DE JOGOS TEATRAIS
A brincadeira ela consegue expressar melhor o que normalmente tem dificuldades de colocar
em forma de linguagem falada. Utilizando-se do lúdico é possível ao professor uma melhor compreensão a respeito de como a criança vê e constrói o mundo, o que ela gostaria que fosse e quais
suas preocupações.
Conforme Santos (2008) a arte passou a se chamar Educação Artística a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LBD em 1971, o que trouxe grandes
dificuldades no campo educacional, pois a Música, o Teatro e as Artes Plásticas foram integrados
num único componente curricular e não havia professores qualificados em todos estes campos ao
mesmo tempo. Cada professor trabalhava em sala de aula o que sabia. Para solucionar este problema
criou-se, no Brasil, a Licenciatura Curta em Educação Artística, que em dois anos pretendia garantir
uma formação polivalente em artes, o que não funcionou na prática.
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A importância da Arte de jogos teatrais na formação e desenvolvimento cultural dos alunos
sendo crianças ou jovens, incluindo-a como componente curricular obrigatório da educação básica.
Destacam-se nos PCNs a Arte no Ensino Fundamental, envolvendo Jogos Teatrais. Para o
cumprimento de tais propósitos, são discutidas, também, as características do ensino do lúdico.
A recreação, bem como suas implicações no desenvolvimento cognitivo, social e emocional
do ser humano discorre uma abordagem fundamentada nos impetrados teóricos de Maluf (2003),
considera-se, também, uma análise dos Jogos Teatrais como facilitador do lúdico, formulada por
Spolin (2012).
São examinados os estudos de Spolin (2012), sobre a introdução das propostas de atividade
artes em jogos teatrais.
Professores do Ensino Fundamental devem utilizar os jogos teatrais como atividades lúdicas,
pois delas é possível desenvolver a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima dentro de várias disciplinas em única atividade de maneira bem natural.
De acordo com Antunes (2000), o jogo pode ajudar o aluno a construir suas novas descobertas,
desenvolver e enriquecer sua personalidade, além de simbolizar um instrumento pedagógico que
leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem.
Os jogos ajudam a criar um entusiasmo sobre o conteúdo a ser trabalhado a fim de considerar
os interesses e as motivações dos educandos em expressar-se, agir e interagir nas atividades lúdicas
realizadas na sala de aula, isso sem mencionar como as brincadeiras são excelentes oportunidades
de mediação entre o prazer e o conhecimento já constituído, visto que o lúdico é naturalmente cultural.
A autora tece ainda considerações a respeito do trabalho pedagógico e o respeito que os
educadores precisam ter pelas vivências lúdicas que as crianças possuem antes de chegar à escola.
O lúdico é colocado pelo autor como um componente da cultura infantil que precisa ser preservado
pelos educadores. Oportunizar o aluno a ter contato com o lúdico focando suas expressões humanas
pode ocasionar e enriquecer as possibilidades culturais.
Na tentativa de, pelo menos, minimizar os problemas decorrentes do ensino da arte nas
escolas, pensou-se na criação de alternativas metodológicas unindo educação, arte e jogo
para oferecer aos alunos e professores uma nova forma de vivencia artística que possibilite
novas formas de pensar e provoque a imaginação, a sensibilidade, o prazer estético e a
construção do conhecimento, abandono aquelas práticas rotineiras que se traduziam em
meros exercícios motores de desenho e pintura (SANTOS, 2008).

Esta formação genérica, que poderíamos assim chamar, dava ao professor a licença para atuar
de 5ª a 8ª série. Para atuar no 2º grau, seria necessário cursar a licenciatura plena: complementação
de mais 1.000 horas de uma habilitação específica a serem escolhidas entre artes plásticas, cênicas,
música ou desenho.
A partir dos anos 80 consolidou-se um movimento que se denominou arte-educação, que
pretendia rever os princípios da arte na escola. Este movimento teve grande influência na
determinação dos rumos da arte na escola brasileira, pois a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional de 996), no que se refere à arte, introduziu no seu bojo as
ideias defendidas pelos profissionais de arte-educação daquela época e o ensino da arte
torna-se obrigatório na Educação Básica (SANTOS, 2008).

201

Revista Territórios

Março 2022

O movimento Arte-Educação, que tinha como objetivo inicial conscientizar e organizar os
profissionais de uma mobilização de grupos de professores de arte, permitiu a ampliação das discussões sobre a valorização e o aperfeiçoamento do professor, que reconhecia a insuficiência de
conhecimentos e competência na área, permitindo rever e propor novos rumos ao ensino de arte.
Nesta mesma época, outro fator de mudança foram os novos posicionamentos sobre o ensino e aprendizagem de arte, bem como direcionamentos e fundamentações que passaram a
alicerçar programas de pós-graduação em arte-educação e a difundir-se no país na década
de 80, iniciando pela Universidade de São Paulo (MEC, 2000).

Ao refletir sobre o processo educativo, ressalta – se que as questões sociais da contemporaneidade, têm na Arte um campo excepcional para o seu acréscimo. A arte propicia uma maneira
nova de compreender o mundo contemporâneo, de com ele se relacionar e nele se implantar. Ela
estabelece uma nova ordem no contato com o mundo cultural, uma nova visão que pode ressignificar conceitos e práticas. Ela pode significar muito e ser a mensageira de muitos conhecimentos
e valores para os alunos, ampliando suas possibilidades de participação social e cultural de forma
crítica, criadora e autônoma.
Os cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo – USP baseiam-se num conceito de
arte-educação como um intermediário entre arte e público. A ideia principal é que arte-educação pode
preparar os seres humanos para o desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade da compreensão da arte. Outra ideia presente no curso é que todas as atividades profissionais envolvidas com a
imagem (TV, publicidade, propaganda, etc.) e com o meio ambiente produzido pelo homem (arquitetura, moda, mobiliário, etc.) são melhores desenvolvidas por pessoas que têm algum conhecimento
de arte. Essas duas ideias norteiam a organização dos cursos de arte na USP para professores de
escolas de ensino básico da Secretaria de Educação de São Paulo para incluir não somente pintura,
escultura, desenho, mas também design, TV e vídeo.
A nova visão de arte na escola, entre outros objetivos, procura promover o desenvolvimento
cultural dos alunos, caracterizando-se como arte e não mais educação artística, com conteúdo próprio e não mais como atividade (SANTOS, 2008).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais asseguram esse tipo de ensino com brincadeiras e
jogos como construtores de conhecimentos.
A orientação proposta nos PCNs está situada nos princípios construtivistas e apoia-se em
um modelo de aprendizagem que reconhece a participação construtiva do aluno, a intervenção do
professor nesse processo e a escola como um espaço de formação e informação em que a aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de habilidades operatórias favoreçam a inserção do
aluno na sociedade que o cerca e, progressivamente, em um universo cultural mais amplo. Para que
essa orientação se transforme em uma realidade concreta é essencial à interação do sujeito com
o objetivo a ser conhecido e, assim, a multiplicidade na proposta de jogos concretiza e materializa
essas interações (ANTUNES, 2000).
Não basta somente levar os jogos para dentro da sala de aula, o professor precisa ter muita
criatividade, vontade e competência para conduzir as atividades lúdicas, podendo assim alcançar
mais facilmente os seus objetivos dentro do processo de ensino, permitindo maiores avanços no
desempenho dos alunos.
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A legislação e os aportes teóricos, atualmente, defendem a arte na escola com a mesma
seriedade que qualquer outra disciplina curricular, seguindo, portanto, os mesmos processos
e teorias de aprendizagem. Entretanto torna-se necessário uma intervenção do professor
como mediador do processo educativo e sua dinâmica precisam ter intencionalidade e sistematização (SANTOS, 2008).

A legislação obriga-se a que tenha no currículo o componente Artes, despertando o apreço
das crianças pela cultura, expressões regionais e histórica. Pode-se evidenciar de maneira clara,
que cabe ao educador direcionar de forma integrada com a realidade exercida a ludicidade para o
aprendizado do aluno, formando além de tudo um senso crítico no qual ao aplicar-se o ensinamento
o educador irá proporcionar tanto de uma forma de divertimento como de aprendizagem instruindo
no aluno um contato mais amplo no ato de brincar e aprender.
“O ensino da arte, visto como forma de expressão, criação, análise e reflexão, podem contribuir
para uma nova forma de educação” (SANTOS, 2008).
Com a mudança de conceitos e de valores que estão sendo propostos para a educação
devem ser mudados também os métodos pedagógicos. A metodologia preconizada deve valorizar o diálogo, a escuta, a solidariedade, e estética e a criatividade. Trabalhar com o novo
conceito de arte na educação é contribuir com o fortalecimento destes valores (SANTOS,
2008).

Ressalte-se a importância de novas mudanças na prática pedagógica, que articulem experiências e sabedorias do conhecimento cultural artístico, de forma a ampliar a busca de conhecimentos
e de seus valores. Com o avanço dos últimos anos sobre a área educacional, torna se primordial
trabalhar utilizando-se de novos conceitos para que o aluno acompanhe a realidade visando à melhoria da qualidade social e cultural.
Conforme Koudela (2002), a atual legislação educacional brasileira reconhece a importância
da arte na formação e desenvolvimento de crianças e jovens, incluindo-a como componente curricular
obrigatório da educação básica. No Ensino Fundamental, a Arte passa a vigorar a partir da implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1998) enquanto área de conhecimento no
currículo da escola brasileira de quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
Um fator importante sobre a linguagem do Teatro é a utilização de textos poéticos que podem
ser temas de imitação crítica por jovens e crianças. O texto poético pode estabelecer um princípio
que une o processo pedagógico com o jogo teatral, garantindo liberdade e diversidade de construções. Nesse aspecto, os Temas incorporam as questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio
Ambiente, da Saúde, da Orientação Sexual, do Trabalho e Consumo. Vastos o bastante para explanar
inquietações da sociedade brasileira de hoje, os assuntos correspondem a questões importantes,
urgentes e presentes sob vários feitios na vida habitual.
Os PCN são hoje objeto de ações educacionais em todo o país, promovido no MEC e das
secretarias de educação em vários estados e municípios brasileiros. É preciso ressaltar que para a
área de Arte o documento significou um grande avanço, ao incorporar como eixos de aprendizagem
a apreciação estética e a contextualização que se somam à expressividade/ produção de arte pela
criança e pelo jovem. Essa proposta vem promovendo o potencial do Teatro como exercício de cidadania e o crescimento da competência cultural dos alunos.
A lei estrutura a Arte com componentes curriculares que tenham conteúdos para alcançar
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objetivos concretos e palpáveis. Deve ser orientada e ir além de simplesmente desenhar ou pintar,
mas é necessário ensinar, o que significa transmitir os conteúdos tanto quanto em qualquer outra
disciplina. A maior dificuldade para as escolas foi a falta de pessoas capacitadas para desenvolver
planos de aula com conteúdos variados para exercer a função das quatros linguagens artísticas:
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
Era necessária uma formação para desenvolver a Arte de forma qualitativa, para que acompanhasse a nova proposta sobre o ensino. Atualmente vem crescendo o número de professores que
tem buscado na formação tanto na teoria como na prática com o objetivo de alcançar a realização
das aulas de artes, de forma que sejam plenas e cumpram aquilo que por lei é proposto, com a
finalidade de proporcionar uma educação de qualidade transformadora, com valorização tanto do
professor quanto o aluno, contribuindo assim para formação de novos cidadãos.
O Teatro é abordado nos PCN – Arte a partir de sua gênese em rituais de diferentes culturas
e tempos e o jogo é conceituado a partir das fases da evolução genética do ser humano e entendido
como instrumento de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento da criatividade, em direção à
educação estética e práxis artística. Nesse sentido, o jogo teatral é um jogo de construção em que a
consciência do ‘como se’ é gradativamente trabalhada em direção à articulação da linguagem artística
do teatro. No processo de construção dessa linguagem, a criança e o jovem estabelecem com seus
pares uma relação de trabalho, combinando a imaginação dramática com a prática e a consciência
na observação das regras do jogo teatral (KOUDELA, 2002).
O artista visual pode atuar como artista plástico junto ao mercado de arte formado por Galerias,
Colecionadores, Museus e Instituições de Arte no Brasil e no exterior. Pode também atuar junto à
indústria cultural, como ilustrador, desenhista, designer, fotógrafo, diretor de arte, cenógrafo, gestor
cultural, crítico de Arte, curador, museólogo.
Ainda bem que as coisas mudaram um pouco, hoje já podemos ver o quanto é importante o
ensino das artes na educação infantil, pois a arte não é um passatempo e sim um estudo que possibilita o desenvolvimento da criatividade e interpretação, e faz com que a criança conheça a sua
história e desenvolva habilidades e valores sociais. Para que tudo isso possa torna realidade também
é necessário, que haja profissionais qualificados e comprometidos com a valorização de cada criança,
tornando as pessoas mais críticas e participativas na sociedade em que vive.
As artes visuais podem ser consideradas uma linguagem e uma das formas importantes do
indivíduo se comunicar, se expressar no mundo e na sociedade e ressaltando que a arte pode ser
considerada um fator indispensável sobretudo na Educação infantil, pois desde o nascimento a criança
se depara com Artes Visuais; nas cores, em quadros, nos brinquedos, figuras, em casa e em todos
os lugares do nosso cotidiano.
Além disto, os alunos situaram no passado relacionando-o com presente e perceberam “fatos
históricos atuais podem ser diferentes ou iguais ao passado”. (Aluno do oitavo ano).
“Como exemplos, percebemos na obra Guernica (Picasso) retrata a Segunda Guerra Mundial no passado já na obra de Portinare (os Retirantes) focaliza “os Retirantes” do Nordeste (Brasil)
saindo em busca de sobrevivência”. (Aluno do nono ano). Nota-se que “tal cenário nordestino apesar
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de estarmos em pleno século vinte e um retrata a mesma situação do povo nordestino no passado”.
Podemos considerar desta forma que introduzir o trabalho com as artes visuais na sala de aula
não é um “bicho de sete cabeças”. Valer-se das artes visuais de artistas importantes como práticas
inovadoras na sala de aula muito contribui na formação de educandos pensantes, críticos, capazes
de compreender os acontecimentos passados ou atuais da sociedade a qual se encontra inserido.
A arte visual é muito importante no processo ensino aprendizagem uma vez que entendida
pelos educandos como processo que permite-lhes o conhecimento e interpretação do mundo.
Segundo afirma Cunha (apud Pillar, 2001): “A procura do novo a ruptura com o passado, a
busca da expressão e a experimentação, que são características modernas, e mais as descobertas
tecnológicas, impulsionaram a diversidade da arte”.
“Nesta perspectiva, podemos ressaltar que se modernidade possibilitou a diversidade visual
a pós-modernidade buscou as imagens do passado para a constituição de uma nova narrativa visual.”
[...] De uma maneira ou outra, os paradigmas, históricos, visuais influenciaram as imagens,
destinadas as crianças. Além disto, o próprio conceito de criança é alterado hoje ilustrações,
e os textos visuais convocam as crianças a conhecê-los, a percorrê-los e racioná-los com
uma realidade maior imaginada ou real. (Cunha, apud Pillar, 2001).

No olhar de Hernandez, “o professor é um catalisador que cuida para que cada estudante
esteja cada vez mais conectado, para que seja cada vez mais um participante ativo nesta relação
que visa a aprendizagem”. Neste sentido de acordo o mesmo autor “o professor é mais um “DJ” do
que Um diretor da orquestra (HERNANDEZ, 2007)”.
Vale ressaltar nesta perspectiva que educadores precisam repensar sobre o ensino das artes
na escola e fazê-la interessante para ganhar espaço no repertório de aprendizagem dos nossos
educandos.
É fato que a história da arte passou por um longo processo, mas posso afirmar que esta
história não acaba aqui, pois a muito a ser feito, principalmente na área de qualificação dos
professores, para obter um melhor resultado para com os alunos. ”A arte se ensina, Arte se
aprende”(BUORO, 2000).

Muito tempo si passou até que em, 1998 a arte foi implantada na educação infantil, visando
o desenvolvimento pessoal e social das crianças, e desde então a arte está sendo trabalhada em
todas as escolas.
É como disse Prosser o ensino da arte e o aprendizado, por meio da arte nas escolas de
ensino regular contribuem, portanto para que a escola, proporcione condições para que seus
alunos se tornem sujeitos do seu conhecer, na interação com seu meio ambiente, para agir
transformar continuamente sua realidade, pela sua inteligência. (PROSSER, 2003)

A arte inserida na educação tem uma grande importância, pois para que a aprendizagem
infantil ocorra com sucesso temos que acreditar no potencial de cada criança, incentivando as para
que elas venham a usar sua imaginação, principalmente na escola de atividades como reciclagem,
desenho, pintura e muito mais, nessa perspectiva também pode ser trabalhada a expressão dos
sentimentos tais como o medo, frustração e o afeto dando a elas novos saberes.
Barbosa afirmou que: “Arte não é básica, mais fundamental na educação de um pai que
se desenvolve. Arte não é enfeite, arte é cognição, é profissão e é uma forma diferente da
palavra interpretar o mundo, a realidade o imaginário e é conteúdo. Como conteúdo a arte
representa o melhor trabalho do ser humano”(BARBOSA,1991).
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A arte traz inúmeros benefícios para vida social das crianças, ela traz, alegria, confiança,
criatividade, habilidades e auto-conhecimento fazendo com que aumente as possibilidades de novas
experiências, contribui para o desenvolvimento destro da sociedade em que vive
Neste sentido, o ensino da Arte nas escolas tem o papel de sensibilizar as crianças, para que
ela possa entender a realidade em que vive, de madeira lúcida e verdadeira.
A arte tem um grande poder no desenvolvimento das crianças, ela ajuda na linguagem, na
expressão, na coordenação motora. De acordo com os PCN – Artes (1997) “tal aprendizagem pode
favorecer compreensão que “toda obra de arte é um fenômeno de dessa forma, podemos perceber
na colocação de Amorin e Castanho (2007) que “a Arte pode educar o homem, pois o mesmo tem
necessidade de beleza e por meio dessa necessidade desenvolver a sensibilidade”,
A arte visual é uma importante ferramenta de comunicação com o mundo em que vivemos
hoje, e ela começa a ser trabalhada, na educação infantil, mas não só para as crianças, qualquer fase
da vida, a arte é muito importante, para nos ajudar no nosso próprio conhecimento. Mas quanto mais
cedo for vivenciada a arte na educação, fará com que as crianças, desenvolvam suas habilidades,
seu potencial e principalmente a criatividade, dando a criança novas possibilidades dentro de uma
sociedade cada vez mais exigente.
A arte é um grande agente transformador que desenvolve a realização pessoal, o prazer, o
equilíbrio, a identificação com o outro, onde leva o ser humano a ser um construtor de um mundo
melhor e mais civilizado, valorizando tudo o que é eficaz e bom no nosso dia-a-dia e acrescentando
mais um fator importante, temos a arte como instrumento do desenvolvimento integral que atingirá
também o seu nível cultural e servirá de alicerce para uma vida estudantil plena e realizada.
A arte desempenha um papel potencialmente vital da educação das crianças. Desenhar, pintar
ou construir um processo compresso em que a criança para formar e reformar esses elementos. A
criança proporciona mais do que um quadro ou uma escultura, proporciona parte de si próprio como
pensa e como vê.
Ao pesquisar sobre a arte visual, eu tive um enorme prazer, pois tenho paixão pela arte, durante
a pesquisa eu compreendi as inúmeras evoluções que o ensino da arte teve no Brasil, e o que há
para si fazer pelo o ensino da arte, principalmente na educação infantil. E ao analisar a importância
da arte visual na educação infantil e seus benefícios, eu pude entender que de suma importância
para o desenvolvimento da criança, na vida escolar e social.
Os teóricos, Herbert Read e Viktor Lowenfeld, deram uma grande contribuição para a história
da arte, pois em 1948 foi feito por eles uma proposta da educação pela arte. Mas só em 1971, com
a lei 5692 que declara o ensino da arte obrigatória em todo o Brasil, mas porem não havia professores qualificados e nem escolas superiores, mas durou pouco, em decorrência desta mesma e neste
mesmo período foram retiradas as disciplinas de desenho geométrico e educação musical da grade
curricular das escolas públicas.
Mas novamente no final desta mesma década foi repensada a importância da arte na escola
e na vida social, sendo assim surgia então a arte-educação, mas só dez anos depois é que foi cria206
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do uma federação das associações de arte educadores compostos por professores de todo o país,
todos em busca da qualidade no ensino da arte.
Segundo Herbert Read lá em 1957, ele reafirma a ideia de Cassirer que: “A arte uma prioridade genética e histórica, reconhecendo que a imagem precede a ideia no desenvolvimento da
consciência humana”.
Mesmo após toda a esta luta pelo o ensino da arte, em 1988 foi feita uma nova lei de diretrizes
e bases da educação, por ora a exclusão da arte como disciplina obrigatória, mas após dois anos,
voltou a se discutir a obrigatoriedade da arte como disciplina, e foi aprovado apenas em alguns níveis
de ensino.
A arte é uma disciplina capaz de transformar o ser humano em pessoas mais desenvolvido
em diversas áreas da sua vida, fazendo com que a arte e a educação dêem-se as mãos em busca
de um objetivo que é desenvolver e sensibilizar o homem fazendo com que se preocupe com que
lhe acontece ao redor, e assim transformar a sociedade em que vive.
E uns dos benefícios maiores que a arte pode trazer para a vida das crianças é a interação
social, capaz de transformar tudo que está ao seu redor.
Segundo Maicom X “A educação é um elemento importante na luta pelos direitos humanos. É
o meio para ajudar os nossos filhos e as pessoas a redescobrir o seu identidade e assim aumentar
o seu auto-respeito. A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã só pertence ao
povo que prepara o hoje.”
Com tudo o que foi dito eu entendo que a educação aliada com a arte tem muito a oferecer
para as nossas crianças, e desta maneira conseguiremos transformar o nosso país.
O propósito desta pesquisa foi mostrar o quanto a arte é importante na vida do ser humano,
e principalmente na vida das crianças. É eu pude constatar, que para a arte ser considerada uma
disciplina obrigatória em todo o território nacional, ela passou por enumeras transformações por isso
a arte deve ser muito valorizada e ser levada mais a sério pelas instituições de ensino.
“A função primordial da arte é objetivar o sentimento de modo que possamos contemplá-la
e entendê-lo”. É a formulação da chamada interior, da vida interior, que é possível atingir pelo pensamento discursivo, dado que suas formas são incomensuráveis com as formas de linguagem e de
todos os seus derivativos. (DUARTE JUNIOR, 2005). Neste sentido podemos considerar que a escola,
é um espaço provocador de possibilidades reflexivas e de conhecimentos tornando como recurso.
Se tomarmos como exemplo a arte do quadro referente ao artista Picasso (Guernica) nota-se
que os elementos visuais compostos na obra sugerem que os mesmos devem ser observados com
cuidado pelos leitores; pois o professor de artes ao propor tal análise aos alunos deve orientá-los
de forma que estes deixem fluir seus pensamentos expressos pela imagem fazendo os descobrir os
elementos que deles passam agonia, desespero, dor e tristeza.
“Desta forma “as atividades artísticas têm essa pretensão de capturar a vida onde ela se
esconde ou se camufla”, porém é de fundamental importância para um bom relacionamento
em sala de aula”. Neste sentido, os professores bem como o aluno vivem momentos apaixonantes onde aproveitam as diferenças ao invés de tomá-las como problemas. (DUARTE,
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2002).

Com a finalidade de investigar o papel do professor na aprendizagem do educando bem como
a prática pedagógica de metodologias e estratégias utilizadas para atender os alunos do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio em sala de aula e analisar com os alunos algumas obras importantes
dos autores Portinari e Picasso.
Podemos relatar ainda que da escola da equipe pedagógica vem cada vez mais buscando
estratégias inovadas a fim de que as artes visuais sejam inseridas no processo ensino aprendizagem
e contribuem na qualidade de formação do educando.
A dialética e experimental tomamos como ponto de partida a observação e análise coletiva
desenvolvida juntamente com a professora de artes sobre as características mais importantes de
obras dos artistas Picasso e Portinari proporcionando-lhes ainda a oportunidade de compreendê-las
e também compará-las.
Ao desenvolver esta pesquisa, eu passei entender o verdadeiro sentido da arte, que transformar vidas e desenvolver suas capacidades de maneira ampla e objetiva. Sem esquecer, para que
a arte possa transformar vidas da educação é preciso haja profissionais qualificados e dispostos a
vestir a camisa, colaborando para que as crianças se desenvolvam ainda mais.
Pimentel nos diz que “o conhecimento da produção humana do tempo passado deve estar
comprometido com a produção humana do tempo contemporâneo, que levou em conta as
manifestações da arte que estamos vivendo do cotidiano social, cultural, individual de quem
ensina e aprende”. (PIMENTEL, 1999).

Desta forma pensando em contribuir com um melhor entendimento das principais rupturas da
história da arte organizamos conteúdos sobre os principais movimentos artísticos do século vinte.
Tivemos como intuito desencadear pensamentos reflexivos dos alunos quanto aos conhecimentos
artísticos da arte. Hernández nos lembra o seguinte “uma educação, que construam e participem de
experiências vivenciadas de aprendizagem, pelas quais aprendam a resolver questões que possam
dar sentido ao mundo em que vivem de suas relações com os outros e consigo mesmos. (HERNÁNDEZ, 2007).
A arte é a disciplina onde a expressão dos pensamentos, projetos, ideias, musicas, poesias e
outros mostram as contradições da sociedade, seus sentimentos e seus empreendimentos. É uma
maneira de suscitar emoções, representações de desejos, enfim, é uma forma de produzir comunicação, retroceder para o passado com o objetivo de dar um salto para o futuro, valorizando as
manifestações e tendências culturais. Em outras palavras, pode se dizer que fazer arte é relacionar
o antigo com o moderno levando em conta a evolução de um povo.
Santos (2008) afirmam ainda que cabe aos professores de ensino da arte a missão de serem
intérpretes e mediadores do saber, dos valores e da cultura da sociedade atual. É de bom senso
pensar que as mudanças ocorridas na sociedade precisam ser absorvidas pela escola. Considerando-se que a escola é a instituição formal de educação por excelência, pode-se afirmar que a escola
é o lugar propício para o acesso à informação e ao conhecimento atualizado dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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De modo geral, a arte é compreendida como a atividade humana ligada a manifestações
de ordem estética, criada por artistas a partir de percepção, emoções e ideias. Em se tratando da
arte na escola, utiliza-se a imaginação e criatividade ao inventar coisas novas e ao expressar sentimentos e manifestar diferentes formas de entender a vida. Compreende-se que o ensino da arte
e a presença da arte na escola realizam uma função essencial que ultrapassa a execução de uma
simples disciplina curricular.
A arte na escola tem o intuito de fazer que o aluno se torne participante da sociedade em que
ele está inserido, que ele possa criar, pensar, sentir o mundo que o cerca e que possa expressar
esses aspectos não somente por meio de palavras, mas por outras linguagens.
Esses tipos de linguagens são as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Além disso, a
presença da arte na escola pode possibilitar trocas culturais entre os próprios alunos.
Com esse intuito de fazer o aluno fazer parte da sociedade, conhecer o diferente, ter uma
visão de mundo diferente da que ele está acostumado a vivenciar, apontando os pontos negativos e
contradições é que nem todos estão preparados para ter essa visão de mundo, nem todos gostam
do diferente, compreendem, outros tentam, e alguns apenas zombam isso acontece infelizmente nas
classes menos favorecidas da nossa civilização, mas isto não é uma generalização, muitos alunos
se encantam em ver as cores, as linhas, os formatos, o diferente, independentemente de ser uma
obra de arte como um quadro, escultura, música, teatro, filmes ou danças. Tem pessoas que não tem
capacidade mental para entender/compreender o diferente, e nesse aspecto entra inúmeros motivos.
Considerando as funções do ensino da arte, e sua concepção compreende-se as raízes
históricas do sistema educacional brasileiro, pois, segundo Duarte (1998) nossa cultura originou-se
de um transplante da cultura portuguesa: pensavam e viviam-se valores e sentidos europeus, que
pouco tinha a ver com as condições reais da terra.
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RESUMO
O presente trabalho trata de dificuldades de aprendizagem e suas possíveis causas, a partir da
compreensão do comportamento do educando, por meio do levantamento e análise de aspectos
relativos à construção e relação do indivíduo com o saber, com reflexões sobre o papel de mediação do professor, como também sobre fatores que podem levar ao desinteresse do aluno, como a
dificuldade de aprendizagem.
Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem; Desmotivação Escolar; Construção do Saber.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa busca uma compreensão sobre as dificuldades de aprendizagem e seus desdobramentos, como a questão da indisciplina, que pode ser tratada por meio de diferentes enfoques.
Serão abordados diferentes autores, cujo trabalho discorre sobre indisciplina escolar nos dias
de hoje; quais são as possíveis causas e consequências; como se dá o trabalho do professor com
seus alunos em relação à disciplina; em que medida as práticas educativas desenvolvidas na sala de
aula afetam alunos e professores em sua relação com a indisciplina; quem é o aluno indisciplinado;
como ele é visto pelos professores, o que os alunos pensam de si mesmos, de seus professores e
da escola; como combater, quais as regras de comportamento vigentes na escola devem ser construídas, como o professor deve fazer, agir para minimizar este problema.
Entende-se que o professor participa do processo de construção de seu aluno, assim como o
aluno também contribui para a constituição do professor, ambos experimentam na escola e na sala de
aula em particular, situações sociais significativas, que configuram suas histórias sociais e individuais.
O caminho percorrido da metodologia foi um mergulho em bibliografias pertinentes, uma busca
incessante na questão da indisciplina, com pesquisa bibliográfica e anotações para assegurar esse
tema. Nesse sentido, é importa uma análise abrangente da dificuldade de aprendizagem.
Os objetivos que se pretendem alcançar por meio deste estudo estão relacionados à compreensão de como os processos de ensino e aprendizagem se relacionam com as motivações
particulares dos estudantes.
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Assim, para que seja possível a consecução de tais objetivos, foram abordadas, inicialmente,
reflexões relativas à construção do saber, seguidas por uma análise do papel do professor na vida
escolar do aluno.
Por fim, foram expostas considerações a respeito das dificuldades de aprendizagem, as quais
podem ser consideradas como fatores desencadeantes de desinteresse e desmotivação escolar.
O INTERESSE DO ALUNO E A RELAÇÃO COM O SABER
Um dos principais temas debatidos e pesquisados nos últimos anos é a relação dos alunos
com o saber. Um ponto de extrema importância, diante da realidade escolar enfrentada nos dias
atuais, na qual a desmotivação e o desinteresse dos alunos são aspectos preocupantes.
De acordo com Charlot (2000) o saber é uma forma de representação de uma atividade, de
relações do sujeito com o mundo, com ele mesmo e com outros. Assim, “não há saber que não
esteja inscrito em relações de saber” (p. 63), de forma que a educação deveria ter como objeto os
processos que viabilizam o sujeito a adotar uma relação com o saber, e não apenas a acumulação
de conteúdos intelectuais.
Seja qual for o campo de conhecimento, percebe-se que os discentes envolvidos nesse
processo encontram imensas dificuldades para se integrarem nessa relação que os permeiam e se
manterem motivados.
A questão da relação com o saber pode ser colocada quando se constata que certos indivíduos, jovens ou adultos, têm desejo de aprender, enquanto outros não manifestam esse
mesmo desejo. Uns parecem estar dispostos a aprender algo novo, são apaixonados por
este ou por aquele tipo de saber, ou, pelo menos, mostram uma certa disponibilidade para
aprender. Outros parecem pouco motivados para aprender, ou para aprender isso ou aquilo,
e, às vezes, recusam-se explicitamente a fazê-lo (CHARLOT, 2001, p. 15).

Charlot (2001) aponta que a relação com o saber pode levar um aluno ao aprendizado por
meio de duas condições. Para o discente o ato de aprender deve ter um significado na sua vida, estar
fisicamente presente na escola e se houver desinteresse de sua parte e dificuldade de relacionar os
conteúdos escolares com situações significativas à aprendizagem, possivelmente, será prejudicada.
Em um segundo ponto, é imprescindível que o aluno tenha olhar crítico, mostrando que tem capacidade de entender, que domina as competências que são exigidas em determinados temas.
Aprender é para os discentes apropriar-se dos objetos de saber, ter acesso a um mundo de
saber organizado em disciplinas [...]; eles exprimem aprendizados em termos de conteúdos
de pensamento descontextualizados, de objetos pensáveis em si mesmos, sem referência
direta a um Eu em situação (CHARLOT, 1996, p. 59).

A problemática da relação com o saber é muito ampla, e outra questão que deve ser contemplada é como a relação com o saber pode ser criada. Sabemos que a partir do momento em que a
aprendizagem leva o individuo ao aprendizado, ela está colaborando para que ele se desenvolva,
mas para que isso aconteça é necessário que este aprendizado apresente um significado e que
possa despertar o desejo de aprender. Ainda assim, a capacidade intelectual também faz parte do
processo de aprendizagem, ou, saber, mostrando que o aluno deve ter capacidade de entender cada
disciplina, visto que cada um tem suas particularidades e competências para serem compreendidas.
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Charlot (2001) afirma ainda que a situação socioeconômica não é um fator decisivo para o mau
desenvolvimento do estudante na construção de uma relação sólida com o saber. O autor comparou
dados de pesquisa feita com alunos de diversas classes sociais, e privilegiou as respostas de indivíduos da mesma classe e de acordo com as respostas obtidas tentou encontrar um tipo de relação
com o saber de cada uma. Um ponto de extrema importância de toda a análise feita remete-se ao
fato de que o aluno deve ser ativo nos processos de ensino e aprendizagem, sendo mediado pelo
professor.
Bachelard (1996), defensor do construtivismo, afirma que o saber é oriundo do questionamento e se solidifica por sucessivas retificações. Para que o saber se concretize e a aprendizagem se
efetive, é necessário compreender mais a fundo o que mobiliza os alunos e a forma como veem e
compreendem a escola.
O PAPEL DO PROFESSOR NA CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS PARA A VIDA ESCOLAR
DO ALUNO
Para que a Educação cumpra seu papel de formadora de sujeitos críticos e conscientes, bem
como de viabilizadora e potencializadora do desenvolvimento dos indivíduos de uma sociedade, é
imprescindível que o trabalho docente seja considerado de forma central neste contexto com reflexões sobre sua finalidade, importância e valorização com vistas ao sucesso do processo educacional
como um todo.
No que se refere à relação existente entre a formação destes profissionais e sua prática, é
possível notar que esta articulação ainda é insipiente, um ponto no qual se encontram dificuldades.
Assim, os professores terminam por desempenhar uma atuação deficiente, como esclarece Rau (2012):
estudos revelam que, desde há muito, ocorrem problemas na formação desses professores,
no sentido de identificar a relação dialética existente entre os aspectos acadêmicos que possibilitam uma relação de interação entre a prática que cada professor irá desenvolver baseando-se na realidade educacional em que for atuar e a teoria, que se funda na concepção de
educação, de criança e de sociedade da própria instituição educacional (RAU, 2012, p. 26).

Este é um ponto que necessita de atenção e cuidado, uma vez que, ao chegar ao espaço
educacional, o professor precisa portar os conhecimentos teóricos necessários para a reflexão e a
compreensão sobre o trabalho docente. Contudo, para que os resultados deste processo (que serão refletidos diretamente no trabalho com os alunos) sejam satisfatórios, é indispensável que este
profissional esteja apto a realizar a devida articulação entre os saberes teóricos com a realidade
encontrada no ambiente educacional, bem como com a realidade na qual cada aluno, como sujeito
sócio-histórico, está inserido.
A partir das reflexões que fizemos, com base nos estudos realizados, entendemos que somente
a partir da compreensão deste cenário de forma abrangente e profunda, o educador poderá exercer
seu papel com eficiência, de forma significativa e plena na vida de seus educandos, despertando
seu interesse pelas descobertas que a escola pode proporcionar. O comprometimento de todos é
imprescindível para que o coletivo produza, verdadeiramente, uma unidade.
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Ao praticar sua docência, o educador, sujeito formador, não deve pensar no seu educando
como um objeto para o qual ele transfere todo o seu conhecimento. O aluno, embora não tenha chegado ao mesmo grau de conhecimento do professor deve ser reconhecido como alguém que possa
também proporcionar trocas de experiências e aprendizagens. O aluno não é um objeto que precisa
ser moldado, assim como educando e educador não são objetos um do outro. O fato é que quando
o educador ensina, ele está exercitando a sua prática e, por consequência, o outro responde o que
lhe foi ensinado. Conforme Freire (1996, p. 23), “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender”.
A arrogância do educador ao exercer seu poder e impor seu pensamento de forma arbitrária é
um problema que ameaça a construção da autonomia do educando e pode ser um fator determinante
para a desmotivação do aluno em relação ao conteúdo. É imprescindível que o professor valorize o
repertório e as inferências trazidas pelos alunos.
Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que o re-diz em lugar de desdizê-lo.
Não é possível pensar que pensa certo mas ao mesmo tempo perguntar ao aluno se ‘sabe
com quem está falando’ (FREIRE, 1996, p. 35).

Jolibert (1994) frisa que a relação entre ensino e aprendizado merece reflexão, pois a pedagogia que vem sendo praticada visa mais o “ensinar” do que o “aprender”, ou seja, o foco está no
professor, em vez de centrar-se na criança e em seu desenvolvimento individual e particular.
Na maior parte do tempo, a pedagogia tradicional, e até a pedagogia dita renovada, envolve
o ensino: a atividade essencial é realizada pelo professor, e às crianças só cabe ‘entender’,
‘responder’, ou ‘executar’ as tarefas imaginadas por ele. Nenhuma exigência ligada a uma
situação real: estamos no campo do fazer-de-conta, ou em atividades nas quais aprender é
a meta e não o meio (JOILBERT, 1994, p. 13).

Para Aguiar (2004), o professor deve pensar as atividades partindo do concreto para o abstrato e sempre buscar relacioná-las com as situações cotidianas da vida dos alunos, para que o
aprendizado ganhe maior significado, a compreensão seja beneficiada e a motivação dos alunos
seja mantida. É necessário que exista respeito pela individualidade dos alunos e também pela sua
liberdade de expressão emocional e cognitiva.
Saud (2009), baseada na teoria de Wallon (2007), afirma que são diversos os fatores que
contribuem para o ensino e a aprendizagem, dentre eles está o envolvimento entre os alunos e
professores e para isso deve haver o respeito mútuo mantido uns pelos outros, a confiança, a segurança, o carinho, a admiração e a tranquilidade. Enfim, um ambiente prazeroso capaz de propiciar
o desenvolvimento do sujeito em todos os aspectos. Desta forma, laços de identificação e vínculos
são formados, o que é de extrema importância para que o aluno se sinta inserido e parte da comunidade escolar.
Vygotsky (2007) afirma que é por meio da interação com outros membros da cultura que o
homem interioriza as formas sócio historicamente estruturadas do desenvolvimento psicológico. A
imitação é ferramenta determinante no processo de desenvolvimento. No ambiente escolar, a criança
entra em contato com diversos novos códigos, com representações e com organizações que precisa
compreender e assimilar.
Aguiar (2004) elucida que alguns professores executam intervenções de forma equivocada, de
modo que criatividade e a liberdade do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno são podadas
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e restritas, o que pode resultar em um afastamento da criança e na perda de interesse.
Também é indispensável ter em mente que respeitar os educandos é um ponto crucial na relação que se dá no âmbito educacional, de modo que cada ação e cada proposta pedagógica sejam
cuidadosamente pensadas e planejadas a partir da ideia de que o aluno é sujeito de seu aprendizado
e deve ser considerado em sua totalidade.
O professor possui o importante papel de articular conhecimentos em prol da viabilização
de todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, mediando e potencializando a
aquisição de conhecimento, a construção de identidade e de socialização, de modo que este se
mantenha motivado e se conheça como agente principal de seu desenvolvimento. Para o alcance
de tais objetivos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento dos alunos, é importante pontuar a
relevância da afetividade como elemento viabilizador de vínculos entre professor e alunos.
Ao se conceituar afetividade percebe-se que existem várias definições sobre o seu significado.
Entre as várias conceituações, Ribeiro (2010, p. 403) define afetividade como “[...] atitudes e valores,
comportamento moral e ético, desenvolvimento pessoal e social, motivação, interesse e atribuição,
ternura, inter-relação, empatia, constituição da subjetividade, sentimentos e emoções”. Segundo o
autor, a afetividade é fundamenta para que um ambiente escolar seja apropriado no sentido de promover a aprendizagem dos alunos.
Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2004, p. 61).
Afetividade. [De afetivo + – (i) dade.] S.f.1. qualidade ou caráter de afetivo. 2. Psic. Conjunto
de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhadas sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação,
de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza.

De acordo com Davis e Oliveira (1994) a afetividade caracteriza-se em amor, ódio, tristeza,
alegria ou medo, sensações que levam o indivíduo a afastar-se ou aproximar-se das pessoas, ou
vivenciar novas experiências. Nesta perspectiva o afeto inclui expressão e linguagem, como: sorrisos,
gritos, lágrimas, olhar e rosto triste, boca fechada e sobrancelhas caídas, são algumas expressões
que comunicam os sentimentos dos seres humanos.
Em seus estudos, Piaget abordou as relações entre afetividade, cognição e relações sociais,
para melhor entender a gênese da moral (construção de valores e sentimentos). Ele defende que
a construção de valores, considerando esses elementos afetivos como essenciais para explicar o
desenvolvimento cognitivo (SOUZA, 2003).
Tendo como base os estágios de desenvolvimento propostos por Piaget, a autora destaca que
no estágio pré-operatório esta questão afetiva necessita de maior atenção no que se refere às relações entre as pessoas. Nessa fase começam a surgir os primeiros sentimentos morais (amor, temor,
respeito...), sendo estes sentimentos imprescindíveis para a determinação de uma moral heterônoma,
pois se sabe que a criança heterônoma aceita as regras sem questionamentos (SOUZA, 2003).
Para Vygotsky (1993), não há a separação entre a afetividade e o cognitivo, pois eles estão
interligados entre si, fato que o autor critica a pedagogia tradicional em separar a afetividade da
cognição. Diante disto, Vygotsky (2003) entende a afetividade como fator de contribuição para o de215
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senvolvimento do indivíduo, ressaltando que o ser humano se desenvolve na interação com o meio
social e cultural, para ele, afetividade e as emoções desenvolvem-se desde o nascimento (OLIVEIRA;
REGO, 2003).
A afetividade, para Wallon (2007), é um fator primordial para o desenvolvimento dos seres
humanos, assim sendo, conforme consideram Almeida e Mahoney (2009), na concepção Walloniana
a afetividade pode ser definida da seguinte forma:
Refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado de ser afetado pelo
mundo externo e interno por meio de sensações ligadas a tonalidade agradáveis ou desagradáveis. A teoria apresenta três momentos marcantes, sucessivos, na evolução da afetividade: emoções, sentimentos e paixão (p. 17).

Nesse sentido, Wallon (2007) considera a afetividade um fator essencial para o desenvolvimento da inteligência na criança, sendo que ao nascer o primeiro contato que a criança tem com o
meio social, é por meio dessa interação que se dá sua sobrevivência, por depender exclusivamente
do outro (Wallon, 2007).
De acordo com Souza (2003), Piaget utiliza-se de muitos aspectos para explicar sua teoria
sobre afetividade e cognição, no entanto, aqui serão descritos apenas aspectos que são necessários
para a compreensão da atividade no âmbito escolar, em especial nas séries iniciais.
Almeida e Mahoney (2009) à luz da teoria Walloniana, ressaltam que em suas análises com
crianças do Ensino Fundamental I, observaram que os alunos demonstram sentimentos positivos
(tranquilidade, entusiasmo, confiança, alegria e prazer), associados ao que sentem pelos educadores.
Isso reforça a importância que os professores têm em desempenhar uma relação de afeto com os
discentes, provocando neles diferentes reações.
Há ainda que se destacar a necessidade de atentar e refletir sobre a afetividade presente no
processo de ensino-aprendizagem, bem como a de estarmos sempre muito atentos ao que
nossos alunos e nossas alunas têm a dizer. Ouvi-los (as) falar sobre suas vivências e seus
sentimentos na escola constitui-se num diferencial deste estudo, que mostrou que as crianças têm muito a comunicar e a informar, de forma autêntica e enriquecedora. A possibilidade
de se expressarem de forma tão espontânea e verdadeira, como ocorreu, permitiu penetrar
nesse universo afetivo e perceber o quanto a educação, hoje, precisa aprender ou saber
lidar com ele (SAUD, 2009, p. 41).

Nesta perspectiva, o compartilhamento de afetividade se faz extremamente importante uma
vez que “a ausência sistemática das interações emocionais seguras cria um espaço de vulnerabilidade e desenvolvimento de insegurança” (ABREU, 2010, p. 37).
Em relação à percepção individual, a forma como a noção de “eu” está permeada constantemente pelo senso de “nós” nos leva a compreender que “muitos aspectos de nossa personalidade
formam-se durante a infância à medida que experimentamos um círculo constante de relações íntimas
com nossos pais, família e amizades” (ABREU, 2010, p. 44).
As relações interpessoais são amplamente decisivas no processo de construção de nosso
“eu”. Dessa forma:
O tipo de adulto no qual nos converteremos não é somente o produto de nossa natureza
biológica, mas também o resultado de uma miríade de interações que mantemos com quem
nos rodeia ao longo dos anos iniciais de nossa formação. Para a maioria de nós, a qualidade
de nossas relações com os demais continua sendo uma área de experiência das mais importantes e o critério pelo qual, muitas vezes, ajustamos a avaliação de nosso bem-estar e sa-
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tisfação. Os relacionamentos recíprocos, nos quais as pessoas sentem-se ouvidas, vistas e
entendidas, bem como emocionalmente recebidas, são basicamente as circunstâncias mais
importantes para o desenvolvimento de nossa subjetividade. (...) Assim, nas mais variadas
formas, é por meio dos relacionamentos que nos conhecemos. É na troca e no oferecimento
de apoio e segurança que encontramos a oportunidade de entendimento de quem somos e
de quem é o outro. Quando conseguimos desfrutar de tais condições, temos a possibilidade de presenciar a construção de nossa identidade de maneira saudável e organizada – o
que não acontece no ambiente carente dessas características. Assim sendo, descobrir os
padrões ou as sequências repetidas de interações desenvolvidas por uma criança com seus
cuidadores é deparar-se com a coluna vertebral do que a criança potencialmente se tornará
em sua vida adulta (ABREU, p. 44-45).

Pode-se notar que Abreu (2010) destaca o quanto as relações estabelecidas entre a criança
e aqueles que estão mais próximos em seu processo de desenvolvimento são determinantes para
que este se dê de forma saudável, de modo que o autor alerta que “no caso das interações patológicas, elas denunciam as rupturas ou descontinuidades mais dramáticas e estereotipadas de estilos
prematuros de comportamentos de ligação” (p. 45).
Desse modo, é possível notar que estabelecer e fortalecer vínculos afetivos com os alunos
pode otimizar a relação de ensino e aprendizagem, além de contribuir de modo expressivo para o
desenvolvimento psicológico dos indivíduos forma significativa e saudável.
LIVRO ASPECTOS RELATIVOS A PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM COMO FATORES DE
DESMOTIVAÇÃO ESCOLAR
Para compreender os efeitos que os problemas de aprendizagem surtem nos alunos e diferenciá-los de um distúrbio de aprendizagem, é importante, antes de qualquer coisa, realizar sua
definição, ou seja, conceituar o que se entende por problemas de aprendizagem.
De acordo com José (2009), “os problemas de aprendizagem referem-se às situações difíceis
enfrentadas pela criança normal e pela criança com um desvio do quadro normal, mas com expectativa de aprendizagem a longo prazo” (p. 23).
O autor completa:
Pela intensidade com que se apresentam os sintomas e comportamentos infantis, pela duração que eles têm na vida escolar e pela participação do lar e da escola nos processos
problemáticos, fica difícil para o professor diferenciar um distúrbio de um problema de aprendizagem [...] Portanto, estabelecer claramente os limites que separam ‘problemas’ de aprendizagem dos chamados ‘distúrbios’ de aprendizagem é uma tarefa muito complicada, que
fica a critério do especialista na área em que a deficiência se apresenta (JOSÉ, 2009, p. 23).

Ainda segundo o pesquisador, a detecção das dificuldades de aprendizagem que aparecem
em sala de aula fica a cargo do educador, especialmente nas escolas que apresentam características mais carentes. O educador também deve “investigar as causas de forma ampla, que abranja os
aspectos orgânicos, neurológicos, mentais psicológicos adicionados à problemática ambiental em
que a criança vive”.
Dessa forma, o educador viabiliza o direcionamento da criança a um especialista, de modo
que este possa, além de oferecer tratamento à criança, também fornecer orientação ao professor
para que este tenha condições e recursos para lidar com o aluno em sala de aula, ou, caso julgue
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necessário, realizar a indicação de sua transferência para uma sala de aula especial, adequada à
sua necessidade.
Para a autora, inúmeros são os fatores que podem acarretar problemas ou até mesmo um
distúrbio de aprendizagem. Entre eles, destacam-se:
Fatores orgânicos – saúde física deficiente, falta de integridade neurológica (sistema nervoso doentio), alimentação inadequada etc. Fatores psicológicos – inibição, fantasia, ansiedade, angústia, inadequação à realidade, sentimento generalizado de rejeição etc. Fatores
ambientais – o tipo de educação familiar, o grau de estimulação que a criança recebeu desde
os primeiros dias de vida, a influência dos meios de comunicação etc (JOSÉ, 2009, p. 23).

Chabanne (2006) apresenta um importante quadro que esclarece os aspectos que envolvem
o aluno e influenciam em sua construção de identidade, na formação de sua noção de mundo, bem
como compreensão e interação com o entorno.
Ser aluno é assumir um papel... e subir no palco; o aluno pode se recusar a entrar no jogo,
mas então, de qualquer modo, outro papel lhe é atribuído: o de aluno ‘diferente’. No palco
social, à medida que o tempo passa, encontramos muitos atores, muitos cenários, e declamamos muitos textos, ora nossos, ora aqueles que nos atribuem [...] e podemos nos sair
bem ou mal com nossa máscara pessoal. (CHABANNE, 2006, p. 27).

Conforme Leal & Nogueira (2011), para que se possa oferecer um tratamento efetivo ao aluno,
é imprescindível que seja empregada
uma investigação diagnóstica clínica aprofundada, realizada por uma equipe de especialistas que vai desde o psicopedagogo, passando pelo psicólogo, o neurologista, o fonoaudiólogo etc. Só a partir de uma avaliação dessa equipe multidisciplinar será possível vislumbrar
o não aprender de maneira profissional e acertada para que não haja julgamentos precipitados e preconceituosos (LEAL; NOGUEIRA, 2011, p. 54-55).

É possível notar que muitos são os aspectos que podem interferir no interesse e na motivação dos estudantes, especialmente quando passam por questões delicadas no que diz respeito a
dificuldades de aprendizagem.
É imprescindível que o professor esteja atento para identificar possíveis causas e auxiliar o
aluno a superar tais dificuldades, de modo que possa encontrar significado e prazer no ambiente
escolar, construindo uma relação saudável com o universo do conhecimento e do saber.
Muitas são as demandas que a escola recebe e cabe a ela, portanto, transmitir saberes acumulados e, ao mesmo tempo, impedir que as crianças fiquem desmotivadas e busquem apenas estudar
para a prova, que se tornou um instrumento para verificar a memorização do conteúdo. Ou seja, a
escola e o educador, que não cumpriu minimamente as demandas da educação para o século XX,
encontram-se totalmente despreparados para atender os desafios do século XXI.
Embora muitos estudiosos tenham se dedicado em responder diversos questionamentos
sobre a capacitação dos educadores na atuação com crianças que apresentam desmotivação e
desinteresse no processo de ensino aprendizagem, a complexidade dessa problemática em termos
da capacitação do professor requer ainda muitas pesquisas.
Segundo Charlot (2005), o fracasso escolar é um tema relevante e polêmico que requer atenção no espaço escolar. Ele tem sido foco de constantes discussões por estar intimamente atrelado
a questões como: reprovação, evasão, indisciplina, erro, fracasso e insucesso escolar.
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Conforme estipula a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), espera-se que os
estudantes ao final de nove anos de idade tenham completado o Ensino Fundamental I obrigatório e
gratuito. Nossa realidade, no entanto, é bem distinta, uma vez que há alto índice de fracasso escolar,
sistema de “promoção automática” de analfabetos e de novos métodos de ensino sem qualificação
profissional.
O fracasso escolar pode ocorrer por diversas situações e condições externas e internas ao
estudante. Podemos citar como causas externas, problemas de ordem socioeconômica das famílias
dos estudantes e socioinstitucional: desde estrutura física da escola, problemas administrativos e
pedagógicos; nas causas internas, o desenvolvimento cognitivo e os de ordem afetivo-emocionais,
motivacionais e de relacionamentos.
Para Piaget (1994) um sujeito epistêmico constrói conhecimentos a partir das coordenações
de suas ações e dos ensinamentos, oportunidades, bem como benefícios de sua herança genética,
saúde orgânica e mental.
Quem não se adéqua a um padrão pedagógico convencional, reage negativamente, tornando-se inadequados. Para Fonseca (1996) a primeira necessidade seria, portanto:
[...] alfabetizar a linguagem do corpo e só caminhar para as aprendizagens triviais que mais
não são que investimentos perceptivo-motor, ligados por coordenadas espaços – temporais e correlacionadas por melodias rítmicas de integração e respostas (FONSECA, 1996,
p.142).

A busca pelo método único, um ideal pedagógico, não só terminou como passou a ser considerado inadequado didaticamente. A pedagogia do século XX modificou radicalmente a forma
de ensinar, apesar de muitos erros que ocorreram e continuaram a ocorrer devido à compreensão
equivocada e a informações superficiais das novas metodologias.
Dentro do contexto moderno das tecnologias em educação, o conhecimento disponível estará
cada vez mais ao alcance de todos. É fundamental ter no professor o facilitador da aprendizagem,
que saiba manejar o conhecimento com autonomia. Com o papel do professor essencial e sua função
educativa e não instrucionista.
O sistema educacional precisa estar atento a importância da inserção curricular dos valores
básicos, para que haja uma boa convivência escolar entre discentes e docentes. Os temas transversais já existem, porém, é preciso um melhor aparato não somente de materiais didáticos, mas, uma
maior preocupação em relação à formação dos professores para uma utilização eficaz. A escola,
como espaço formador e não conformador, deve abrigar as diferenças, mas deve conter as regras
fundamentais como recurso organizador das relações sociais.
Paulo Freire (1996, p. 25), em sua consagrada obra “Pedagogia da Autonomia”, nos diz que
“não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os
conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro”, e complementa: “quem ensina aprende
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
A aventura do conhecimento é compartilhada, portanto reúne ao mesmo tempo interesses
psicológicos, biológicos, sociológicos, antropológicos, linguísticos, artísticos e culturais. A priori tra219
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tamos as dificuldades escolares das crianças como problemas delas mesmas, uma vez avaliada, a
criança torna-se aquilo que o teste definiu.
O (a) professor (a) não pode esquecer de que o (a) aluno (a) é um ser social com cultura, linguagem e valores específicos. A criança é um todo; quando apresenta dificuldades no aprendizado,
precisa ser avaliada em vários aspectos.
Precisamos nos apropriar da concepção de que a ação, o movimento e experiências concretas
facilitam e reforçam o desenvolvimento e a aprendizagem. As crianças com dificuldades de aprendizagem precisam de apoio no desenvolvimento de suas potencialidades, não rótulos.
O professor deve privilegiar as habilidades de cada aluno, provendo desenvolvimento da
autoestima e integração dos educandos; orientando e desafiando os alunos a alcançar metas para
vencer as dificuldades. Pedagogicamente a integração requer a promoção das qualidades próprias
do indivíduo, sem estigmatizar e sem segregar.
Identificar intervenções necessárias para ajudar educadores a capitalizar potencialidades
intelectuais dos alunos com dificuldades de aprendizagem em vez de encará-los como vítimas de
suas defasagens. As experiências de aprendizagem devem caminhar do concreto para o abstrato, do
simples para o complexo. Para que possamos ver a realidade de maneira mais objetiva é necessária
uma organização da aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das considerações apresentadas pelos autores consultados, foi possível concluir que
o estudante deve ser compreendido em sua totalidade, considerando todas as influências que recebe
e que podem interferir de maneira positiva ou negativa em seu processo de aprendizagem.
Somos sujeitos constituídos por nossa história, cultura e sociedade. Interagimos e somos influenciados o tempo todo pelo meio no qual estamos inseridos e, da mesma forma, o influenciamos.
Agimos sobre ele, transformando-o e transformando a nós mesmos, em um contínuo processo de
construção que não se limita e não se esgota.
Contudo, não podemos negligenciar nossas características biológicas, que fazem parte e
permeiam todo o cenário descrito.
Sem dúvida, ao nos depararmos com dificuldades, em qualquer área da vida, é necessário
avaliar as influências de todos os elementos que nos constituem.
Em relação à aprendizagem, é importante frisar a imprescindibilidade de todos os aspectos
constituintes do indivíduo estar em equilíbrio para que seja possível relacionar-se com o saber e
construir seu conhecimento.
Nenhum aspecto deve ser privilegiado em detrimento de outro, no que tange ao desenvolvimento humano, pois não somos seres fragmentáveis. Somente a partir dessa compreensão poderemos entender e auxiliar os alunos a atribuírem sentido e significado à experiência escolar, tornando
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possível que se mantenham interessados e motivados.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é apresentar algumas considerações sobre o processo de alfabetização
matemática para colocar a matemática no contexto de apropriação do processo de leitura e escrita.
Partimos do pressuposto de que a matemática é uma linguagem e que os professores atuam como
intermediários entre os alunos e a matemática em sala de aula, em parte identificando padrões de
comunicação em sala de aula, mas também como uma “língua nativa”. A linguagem da matemática
é uma ferramenta fundamental para a leitura e interpretação da realidade, porém, na formação de
professores e pedagogos, têm se apresentado como algo estéril, fora de contexto, baseado em
questões sintáticas e não em questões semânticas, ou seja, mais preocupada com Regras para a
construção de fatos matemáticos, não seu próprio significado.
Palavras-chave: Alfabetização; Matemática, Linguagem; Significado.
INTRODUÇÃO
Falar de alfabetização matemática ainda é estranho para muitos. Em geral, o termo “alfabetização” é usado apenas para nomear o processo de leitura e escrita na língua nativa; a verdade é
que a ideia de inserção no processo de leitura e escrita deve primeiro ser garantido na escolarização inicial e depois desenvolvendo trabalhos com conceitos matemáticos. Esse ato pedagógico nos
parece desconectado porque as crianças recebem ideias matemáticas muito antes de entrarem na
escola formal. Portanto, a discussão a seguir tratará da aquisição da linguagem matemática a partir
do letramento matemático inerente à linguagem cotidiana.
Acreditamos que a realização da alfabetização só é possível quando se unificam as duas
formas linguísticas, a linguagem matemática e a língua materna, base de qualquer instância de
vida e de qualquer campo de conhecimento. Dessa forma, propomos uma análise do papel que a
aprendizagem matemática representa para o processo de alfabetização e o impacto do processo de
alfabetização de pensar nesses termos na prática docente. Supõe-se que as séries iniciais do ensino
fundamental são responsáveis por promover o aprendizado da matemática, com o objetivo de aquisição significativa das ideias básicas relacionadas com a disciplina e a especificidade da sua língua,
mas sem a separar da língua materna. Voltamos a nossa atenção para o primeiro ano nas escolas
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primárias para compreender e explicar o fenômeno da alfabetização matemática dos professores e
conceitos dos alunos sobre o assunto, a manipulação dos conteúdos matemáticos pela escola e as
relações dos alunos com eles.

QUAL PAPEL DA MATEMÁTICA NA ALFABETIZAÇÃO?
Não são necessários muitos argumentos para convencer as pessoas sobre a importância
da matemática entre os conteúdos da educação escolar. Todos sabem o valor que os números e
as operações numéricas têm na vida cotidiana da maioria das pessoas e sua importância como
instrumento para outras aprendizagens escolares. Grande parte das escritas e outras formas de
representação com que as crianças, os jovens e adultos convivem diariamente estão relacionadas
com a matemática e eles normalmente têm grande interesse nessa área. Aprender a ler e escrever
números, fazer cálculos e interpretar plantas e outras representações gráficas é algo que motiva
muito os jovens e adultos que se estão alfabetizando, pois eles reconhecem facilmente a importância
desses conhecimentos.
É importante ter em mente, entretanto, que o modo como à matemática se integra no processo
de alfabetização de jovens e adultos é muito diferente do que ocorre no ensino de crianças. Isso
porque, em condições normais, todos os jovens e adultos, independentemente do seu nível de instrução, sabem lidar com situações que envolvem quantificações, contagens, medições. Em sua vida
cotidiana, quase todos fazem regularmente cálculos sobre preços, pagamentos, medidas etc. Muitos
também usam instrumentos de medida e fazem cálculos sobre medidas como parte de seu trabalho.
Alguns jovens e adultos podem até ser capazes de fazer cálculos matemáticos bem complexos sem
saber como representar isso por escrito.
É nesse aspecto que os educadores têm um papel fundamental: eles vão ajudar os alunos
a ampliar seus conhecimentos, aplicando-os a novas situações. Com a ajuda dos educadores, os
jovens e adultos não escolarizados poderão aprender como representar por escrito os números e
os cálculos, o que aumentará muito suas possibilidades de generalização desse conhecimento. O
grande desafio será, portanto, aprender uma nova forma de representar os números e as relações
numéricas: a escrita. É por isso que empregamos aqui a expressão alfabetização matemática.
Para Gómez (2003), a linguagem matemática possui dois significados. Um deles, estritamente
formal, que obedece a regras internas do próprio sistema e se caracteriza pela sua autonomia do real
(contrastação empírica). E outra dimensão de significado que poderíamos chamar de referencial, o
qual permite associar os símbolos matemáticos às situações reais e torná-los úteis para, entre outras
coisas, resolver problemas.
O que indicam nossos resultados é que a escola tem assumido a concepção formalista de
matemática, excessivamente simbólica e algorítmica, e que no meio dos símbolos, fórmulas e regras
têm-se perdido o que realmente importa neste processo, ou seja, a compreensão das ideias representadas pela linguagem matemática que muitas vezes nem mesmo o professor tem. Isso justificaria o
medo e a aversão que as crianças constroem em relação à matemática, afinal, o que poderia ser um:
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[...] espaço reservado ao desenvolvimento de uma comunicação interativa na sala de aula,
no qual os alunos possam interpretar e descrever ideias matemáticas, verbalizar os seus
pensamentos e raciocínios, fazer conjecturas, apresentar hipóteses, ouvir as ideias dos outros, argumentar, criticar, negociar o significado das palavras e símbolos usados, reconhecer
a importância das definições e assumir a responsabilidade de validar seu próprio pensamento, se reduz a um emaranhado de técnicas, que na maior parte dos casos surgem aos olhos
dos alunos, sem grande significado, levando-os a desistirem de tentar encontrar um sentido
para a matemática que lhes é ensinada. (D’Antonio, 2004, p. 32).

Seguindo essa ideia, podemos dizer que as aulas de matemática geralmente são silenciosas,
não sem barulho, mas sem diálogo. Basicamente, o curso segue um roteiro segundo o qual o professor apresenta o conteúdo na frente dos alunos e determina os sinais, símbolos e regras que eles
devem usar, e então propõe uma série de soluções que fixam esse nome na prática. O objetivo é
fixar ou memorizar o que está exposto. Os alunos são responsáveis por lembrar e aplicar as regras
dadas a eles nos exercícios.
O trabalho matemático deve se basear em três partes importantes: contextualização, historicização e emaranhamento. Dá sentido à aprendizagem colocando o conhecimento matemático no
contexto de sua aplicação, colocando-o no contexto histórico de sua construção e engajando os
alunos na construção do conhecimento.

ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL
A alfabetização matemática continua sendo um tópico pouco conhecido na educação. Se as
realidades da escola nos mostram, o processo de alfabetização pelo qual o aluno passa nas séries
iniciais do ensino fundamental lhe proporciona aprender a ler e escrever em sua língua nativa e examinar a linguagem matemática inerente à aprendizagem.
É como se as duas disciplinas, apesar da longa convivência sob o mesmo teto – a escola
– , permanecessem estranhas uma à outra, cada uma tentando realizar sua tarefa isoladamente ou restringindo ao mínimo as possibilidades de interações intencionais. (MACHADO,
1990, p.15).

No entanto, a realidade das escolas parece ignorar a relação existente entre o processo de
alfabetização e a matemática. Para os educadores, a alfabetização inclui fazê-los ler e escrever em
sua língua nativa, bem como trabalhar no início da educação básica. Observamos uma pesquisa com
professores do ensino fundamental sobre o significado e o impacto da alfabetização escolar básica.
O Ciclo é projetado para o domínio e interpretação de códigos de linguagem. Tal pensamento mostra
que as escolas promovem o distanciamento entre a língua materna e a matemática.
Fora da escola, no entanto, nos deparamos com linguagens mistas, onde as crianças aprendem
a lidar com duas formas de linguagem antes de irem para a escola, como deveriam ser apresentadas
na escola, ou seja, indissociáveis e fundamentais para a compreensão e conexão com a linguagem
A realidade promove a relação entre eles. De fato, tanto na linguagem da matemática quanto na
língua nativa, um sistema específico de símbolos foi desenvolvido para expressar suas ideias. No
entanto, a forma como essas ideias se manifestam na vida mostra o quão interdependente elas são.
Portanto, a leitura e interpretação da realidade requer a compreensão das ideias e representações
de ambas as linguagens.
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A Proposta Curricular para o Ensino de Matemática – 1º Grau sugere que:
[...] o aprendizado de Matemática tenha essencialmente o significado uma alfabetização nos
aspectos quantitativos da realidade, classificação das formas, nos rudimentos da razão, na
lógica articulação dos significados, no desenvolvimento da capacidade projetar, de arquitetar
soluções envolvendo grandezas. Pensando a alfabetização Matemática nessa perspectiva,
a tarefa das séries iniciais do Ciclo Básico é promover a compreensão das ideias matemáticas e dos sinais, signos e símbolos que as representam de forma que o aluno possa interpretá-los e expressar-se deles. (BRASIL, 1992, p.13).

Para fazer conexões entre a linguagem matemática e a linguagem comum, o letramento matemático deve se dedicar à comunicação, contextualização, leitura, escrita e, principalmente, envolver
os alunos na construção do conhecimento. A rigor, o conteúdo matemático só é abordado depois
que os alunos assumem o domínio dos códigos da linguagem e, mesmo assim, o processamento da
matemática não tem nada em comum com a construção de significados baseada na alfabetização,
limitando-se à aprendizagem indutiva e à memória e à programação algorítmica.
Esse contato, embora informal, é de grande importância, pois oferece condições de familiarização com o conceito, e a criança estabelece suas primeiras hipóteses a respeito do
processo de representação de quantidades. (TOLEDO, 1997, p.21).

RECONCEITUALIZANDO PRÁTICAS ATUAIS
O que diferencia a espécie humana das demais espécies do reino animal é a capacidade de
pensar, raciocinar, formular hipóteses, representar mentalmente situações, operar, solucionar problemas. Mesmo antes de entrar na escola, as crianças possuem conhecimentos matemáticos fruto das
situações envolvendo números, relações entre as quantidades, noções de espaço que vivenciam em
seu cotidiano. Nesse contexto recorrem a recursos próprios e não pouco convencionais para resolver
problemas cotidianos, portanto nessas vivências já estão tendo contato com noções matemáticas.
Baseado nos autores Nunes e Bryant (1997) abordamos um novo conceito: o da numeralização
que, assim como a alfabetização, ocorre no contexto de todas as disciplinas escolares e fora delas.
O ensino da matemática tornou-se tema de debate de especialistas, buscando a reconceitualização das práticas atuais. Nessa perspectiva é preciso encontrar eco na escola, para questões
relativas ao ensino da matemática possibilitando a ampliação do seu significado para além do “ensinar
os números ou resolver as operações”.
... As crianças precisam aprender sobre matemática a fim de entender o mundo ao seu redor.
A matemática é uma matéria escolar, porém no que tange às crianças ela é também uma
parte importante das suas vidas cotidianas: sem matemática elas ficarão desconfortáveis
não apenas na escola, mas em uma grande parte de suas atividades cotidianas. (NUNES,
BRYANT, 1997, p. 17).

Trata-se de um processo amplo e abrangente, em que é necessário que se atribua um significado ao ensino da matemática, caracterizando sua função social. Conforme alerta a autora,
para que os educandos se tornem indivíduos numeralizados, mais do que saber os conceitos ou
conteúdos matemáticos, a escola deve ter papel fundamental no desenvolvimento máximo de todas
as habilidades possíveis, por isso a importância desse tema ocupar um lugar de destaque nos debates educacionais atuais.
226

Revista Territórios

Março 2022

A ampliação dos estudos sobre o desenvolvimento infantil e pesquisas realizadas no campo da
educação matemática permitem questionar algumas concepções de aprendizagem e procedimentos
que não se utilizam dos conhecimentos prévios dos alunos e não colaboram para a formação de
indivíduos numeralizados, ou seja, que sejam capazes de pesar por conta própria, sabendo resolver
seus problemas, que tenham domínio da linguagem matemática, ser letrado matematicamente. Para
dar conta desses novos tempos, o professor deve buscar os conhecimentos necessários para uma
melhor compreensão do processo de ensino e aprendizagem, da educação e do papel da escola no
mundo contemporâneo, percebendo-se como propiciador de situações de aprendizado em que se
torne possível, desenvolver habilidades para entender os significados da cultura dos números em
sua vida.
Embora de forma polêmica, o sistema educacional, vem iniciando por mudanças na legislação, têm revisto o ensino da matemática. Baseando-se nas concepções teóricas de Piaget (1991) e
Vygotsky (1998) que fundamentam a presença de raciocínio lógico, o que dá condição à criança de
seis anos ao ingresso no Ensino Fundamental visam à melhoria do ensino, uma vez que a criança
ficará mais tempo na escola. Fazendo um recorte para a perspectiva da alfabetização matemática,
procura garantir a conscientização dos educadores para que conduzam suas práticas não mais no
acúmulo de conteúdos, mas em procedimentos que desenvolvam as habilidades de resolução de
problemas e que, além dessa ideia, permitam a percepção por parte dos educandos da função social
para a matemática que é ensinada na escola, portanto, substituindo os objetivos por expectativas
de aprendizagem.
Nunes e Bryant (1997) assinalam que não é raro encontrar práticas escolares de ensino organizadas sob a ótica do adulto, que nem sempre consideram o trajeto de construção do conhecimento
pelo educando. Esta preocupação não é recente: “temos que saber muito mais sobre como as crianças
aprendem matemática e o que a aprendizagem da matemática pode fazer pelo pensamento delas”.
Os autores lembram que ao ensinar o conceito em geral a escola o faz de maneira equivocada.
Os desafios postos aos professores têm sido fervorosamente debatidos, num esforço de
validar práticas em que sejam conduzidas boas perguntas, situações, questionamentos que façam
os alunos rever o modo como pensou a resolução das propostas. Descobrir como a criança pensa e
se ela está pensando, auxiliá-la a fazer relações a todo tempo, oferecer condições para que façam
interpretações, são habilidades necessárias para se trabalhar na escola. Uma vez que o educando
redescobre formas de resolver a situação problema, embora conhecidos pelo educador, são inéditos
para ele. Isso significa que mesmo que o produto não seja necessariamente inédito, o procedimento
de solução exige criatividade e muitas vezes de fato o é criativo, visto as diferentes formas que os
educandos encontram de resolver uma única situação problema.
Consideremos ainda a avaliação, instrumento diagnóstico que deve ser visto como reestruturador
da prática educativa, para acompanhar as aprendizagens, se utilizando de atividades e instrumentos
que permitam verificar se o aluno adquiriu os tais conhecimentos, capacidades, atitudes. Este saber
que o educando põe em ação, corresponde àquilo a que habitualmente se chama competência, ou
seja, transfere os conteúdos que está vendo na escola para situações cotidianas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Definimos alfabetização matemática como o ato de aprender a ler e escrever a linguagem
matemática, ou seja, compreender e interpretar os símbolos, signos e símbolos que representam o
domínio das ideias subjacentes do sujeito e se expressar por meio deles. Entendemos que o processo
de alfabetização matemática é uma série inicial de tarefas no primeiro encontro dos alunos com a
matemática escolar, deve ser um processo intrínseco da alfabetização em linguagem comum, afinal,
uma e outra são ferramentas para a compreensão básica da realidade.
Com base nessas considerações, defendemos o processo de alfabetização matemática baseado na contextualização, historicização e emaranhamento. Dá sentido à aprendizagem ao colocar
o conhecimento matemático no contexto de sua aplicação, o contexto histórico em que foi construído,
e engaja os alunos na (re) construção do conhecimento matemático.
Para isso, destacamos a possibilidade de implementação desse processo por meio de recursos como jogos e brincadeiras, história da matemática, resolução de problemas, produção de textos,
entre outros. A pesquisa relatada mostra que a forma como a matemática é ensinada nas escolas
está longe do papel da alfabetização. Parece haver um consenso entre os profissionais da educação
de que os alunos devem dominar os códigos da linguagem antes de começar a usar a linguagem
da matemática.
Em suma, a perpetuação ou superação desses equívocos relacionados à matemática e o
sucesso ou fracasso dos alunos na disciplina estão diretamente relacionados às percepções que
os educadores adotam. Diante disso, achamos importante repensar a forma como a matemática é
apresentada e o tempo despendido nos métodos de ensino nos cursos de formação de professores.
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RESUMO
O presente artigo relata um pouco da minha inquietação enquanto professora da educação infantil
em uma escola que prega a pedagogia do educador Célestin Freinet. O objetivo desse trabalho
foi compreender a importância das técnicas freinetianas no contexto da educação infantil. Após a
análise com a base teórica: Pesquisa em livros, artigos acerca da temática, percebeu-se que as
técnicas são importantes na educação infantil por estarem ligadas aos eixos da Comunicação, documentação, cooperação e afetividade, assim, auxiliando no desenvolvimento integral das crianças
de zero a cinco anos de idade.
Palavras-chave: Pedagogia Freinet; Técnicas de Ensino; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, atende crianças de zero a três anos
na creche e de quatro a cinco anos na pré-escola tem como objetivo principal o desenvolvimento
integral das crianças em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Dentro da pedagogia Freinet (1988), existem diversas técnicas de ensino que contribuem para o desenvolvimento
dessas crianças, se fundamentando em quatro eixos: Comunicação, documentação, cooperação e
afetividade.
Freinet (1988) foi um educador francês, que diante da realidade local onde morava e as inúmeras transformações ocorridas na época, defendeu uma educação voltada para o aluno participativo
no seu próprio processo de ensino e aprendizagem, para que o mesmo se sentisse integrante da
sociedade e que as coisas aprendidas na escola, fossem levadas para a vida.
A importância das técnicas da pedagogia freinetiana no contexto da educação infantil é o tema
que vai nortear todo esse artigo, surgiu na necessidade de compreender melhor o meu cotidiano
como docente na “Escola Freinet” que faz parte da Cooperativa de Professores do Rio Grande do
Norte (COOPERN), localizada na Avenida Hermes da Fonseca, Natal, Rio Grande do Norte, onde
prevalece a metodologia de Freinet (1988) numa turma da educação infantil multisseriada, ou seja,
crianças de 2 a 5 anos de idade.
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Compreender as técnicas do educador Célestin Freinet (1988), desperta a curiosidade em
investigar como técnicas voltadas para os quatro eixos que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da educação infantil, já que foge completamente do que estamos habituados
tendo contato com a maioria das escolas do nosso país, muitas vezes, uma educação centrada no
professor, onde o aluno não tem voz e muito menos vez, mas isso foge completamente do que o
educador defendia, uma educação voltada para o aluno ser o autor principal do seu processo de
ensino e aprendizagem, numa visão em primeiro plano de cooperação e trabalho.
Para ele, é a atividade quem orienta a prática escolar e o objetivo principal da educação seria formar cidadãos para o trabalho, capazes de intervir no meio ao qual fazem parte, buscando no
professor um estímulo a organização de todas as suas necessidades e inquietações. As técnicas de
ensino criadas ao longo da vida por Freinet são canais que levam a comunicação, documentação,
cooperação e afetividade.
Existem diversas técnicas de ensino do educador, mas para nortear esse trabalho foi selecionado
o livro da vida, aula passeio e texto livre, percebemos que essas técnicas no contexto da educação
infantil em uma turma multisseriada são mais eficazes. O livro da vida vai reunir atividades, conceitos
dos próprios alunos, ou seja, eles são os escritores desse livro e tem importância fundamental, pois
expressam memórias e retratam diferentes formas dos mesmos perceberem as aulas e a vida. A aula
passeio é importante por ser uma forma da criança descobrir coisas novas, bem como, descobrir a
si mesma, no ambiente externo ao de costume e o texto livre, as crianças vão registrar com o tema
que quiserem por meio do desenho ou até mesmo da escrita, seus sentimentos, impressões sobre
o mundo, o mais legal é que não é o professor quem diz o tema a ser escrito pelos alunos, o próprio
aluno escolhe, além disso é uma maneira de conhecê-los melhor.
Como objetivo geral tem de identificar a importância das técnicas da pedagogia freinetiana
no contexto da educação infantil e como objetivo específico tem analisar a relação das técnicas
freinetianas com os eixos da cooperação, comunicação, a documentação e a afetividade, firmar a
importância da utilização dessas técnicas em sala de aula por parte dos docentes, compreender a
importância das técnicas livro da vida, aula passeio e texto livre como auxilio no processo de desenvolvimento da criança.
Para se alcançar os objetivos propostos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, para reunir
informações e dados que servirão de base para construir a investigação e chegar ao resultado e a
abordagem teórica utilizada foi a abordagem quantitativa que permite grandes quantidades de dados.
As fontes utilizadas foram textos acadêmicos, livros, artigos ou sites especializados. Percebemos
que as técnicas dessa pedagogia são importantes para o contexto da educação infantil por auxiliar
no desenvolvimento integral das crianças.
OS EIXOS DA PEDAGOGIA FREINET
Freinet (1988) viveu treze anos na aldeia, participava dos trabalhos do campo em contato direto
com a natureza. As suas obras são resultados de todas as experiências tidas num caráter inovador,
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diante da realidade da época. Como professor primário, sempre procurou compreender a educação
e a política, valorizando o coletivo, o homem da periferia, as classes trabalhadoras, considerando o
aluno construtor da sua própria realidade histórico-cultural:
Sua prática pedagógica fundamenta-se numa vivência cultural situada, cujo período histórico
havia sido politicamente abalado por acontecimentos, cujo impacto trouxera mudanças profundas na sociedade e economias francesas: as duas guerras mundiais e a crise econômica
de 1929. Embora bastante difícil esse período permitiu o contato entre as classes sociais
distintas: Jovens da burguesia com camponeses e operários; intelectuais (a representatividade de professores primários foi significativa) e povo que, nas trincheiras, compartilhavam
seus problemas e preocupações do após-guerra. (ELIAS,1997, p.14)

Além disso, se destacou como um dos educadores da corrente nova, que fugia da ideia do
professor sendo o centro do saber e o aluno um receptor de conhecimentos. Freinet (1988) acreditava
que a cooperação deve ser prioridade, seu objetivo era criar uma escola do povo com a pedagogia do
trabalho, pois de acordo com a sua visão, a atividade é quem orienta a prática escolar, com o objetivo
de formar cidadãos críticos e reflexivos, atuando de forma efetiva na sociedade ao qual fazem parte:
Aponta assim, para uma concepção original de trabalhar o meio educativo, ao propor uma
metodologia da cooperação e atividade, totalmente diferente da utilizada na época, uma
metodologia a que não satisfaziam mais os velhos instrumentos e deixava de lado os manuais escolares, símbolos da pedagogia opressiva do sistema capitalista. Sentiu que a reestruturação educacional precisava acontecer logo, que a competição e a hierarquia entre
educadores precisavam ser substituídas por atitudes anti hierárquicas. Não era sua intenção
impor um método de ensino intocável, mas dialogar, comparar resultados com os colegas,
para juntos, construir uma nova pedagogia. Isso o levou a adaptar meios que ajudassem
o professor e a escola a avançar rumo a uma sociedade em contínua em transformação.
(ELIAS, 1997, p.15)

Freinet (1988) tinha uma preocupação enorme de que seus alunos levassem para a vida o
que haviam aprendido no ambiente escolar, pensava em uma aprendizagem significativa, buscando
recursos da própria realidade para auxiliar nesse processo:
Freinet entendia que o progresso depende da capacidade intelectual do indivíduo e é produto de sua ação. O conhecimento é melhorado por meio da observação das leis de hereditariedade, da influência do ambiente ou do processo de aquisição de conhecimento, e nisso
via a escola, sem dúvida uma grande participação. (OLIVEIRA FORMOSINHO et all, 2007,
p.148)

As novas técnicas servem de apoio para se alcançar esse objetivo, onde o próprio professor
deve rever suas concepções em relação ao ensino e à educação, abrindo caminhos para que possam refletir sobre a realidade:
As novas técnicas – a Pedagogia do Bom Censo – possibilitaram ao professor rever a própria postura em relação ao ensino e a educação, abrindo todos os caminhos possíveis para
que alunos e professores pudessem refletir sobre a realidade e sobre ela expressarem-se
livremente. (ELIAS, 1997, p.15)

No eixo da comunicação temos a livre expressão que deveria ser utilizada em todos os ambientes, principalmente no ambiente escolar, o que ocorre na maioria das escolas é o professor
apenas se expressando, mas o que deve ser feito é proporcionar meios dos alunos se expressarem
para ter o início de uma educação eficiente e para isso ocorrer, o professor deve criar um ambiente
apropriado, para que a criança sinta confiança:
A criança traz em si os germes para o próprio desenvolvimento e realização. Basta o educador dar-lhe a palavra e proporcionar meios de manifestar-se. Assim, a criança vai expressar-se. Não o fará, se não sentir um clima de confiança e aceitação. Os conhecimentos das
crianças, adquiridos nas trocas e cooperação mútua, são os pilares da construção da escola
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viva: A Escola Moderna. (ELIAS, 1997, p.38)

Todo professor deve compreender a importância da livre expressão que ajuda a superar o
egoísmo, construindo a ideia de fazer parte do mundo e do imaginário no processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno.
Todas as técnicas são bem praticadas se tiver a cooperação. A vida cooperativa pode ser
difícil, mas é possível realizar. Ao começar pelo planejamento que deve ser flexível e construído com
os alunos, sem perder a programação oficial exigida:
O planejamento é flexível, montado cooperativamente com os alunos, de forma a atender
os programas oficiais e os interesses destes, sem perder de vista a programação oficial a
ser cumprida. Do plano geral extraem-se os planos anuais, semanais e diários. Estes são o
centro da organização: são individuais, discutidos sempre em conjunto professor – alunos,
para melhor acompanhamento da apropriação – produção do aluno. Cada etapa vencida
é avaliada, considerando-se, principalmente, o empenho do aluno no processo, isto é, um
momento de reflexão para melhor encaminhamento de aprendizagem, quando se retornam
as dificuldades e projeta-se a continuidade do trabalho. (ELIAS, 1997, p.66)

Não adianta o professor determinar todas as atividades que serão realizadas em sala de aula
e fora dela, aceitar sugestões de atividades, conteúdos fazem as aulas mais prazerosas, pois tem
um pouco do que os alunos estão necessitando no momento, é claro, que existem os documentos
oficiais que não podem ser esquecidos, na educação infantil, temos como norteador principal os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs), mais um planejamento flexível
diante da realidade da turma faz com que os alunos sejam mais participativos em seu processo de
ensino e aprendizagem.
O trabalho cooperativo exige autodisciplina e desperta o interesse dos alunos. Um exemplo
claro é no início das aulas a construção das regras de vida com a turma da educação infantil, se
tratando de uma turma multisseriada, tem que criar maneiras para que elas possam entender e dar a
sua opinião. As regras de vida, não são criadas apenas pelo professor, deve serem criadas em cooperativismo com toda a turma e serem lembradas durante o ano inteiro, nunca usar a palavra “Não”,
sempre procurar usar a palavra “evitar”, exemplificando: “Evitar bater”, “respeitar colegas e professores”, essas regras são fundamentais para um melhor clima organizacional da turma e da escola.
Além dessas regras serem lembradas e construídas diariamente, existe um momento principal
que elas devem ser enfatizadas, no qual chamamos de reunião cooperativa. O momento da reunião
cooperativa é primordial para o trabalho, todos os alunos devem preparar seu caderno agenda. O
aluno que assume a responsabilidade de gerente deve sugerir um tema para ser discutido de acordo com a semana, e assim abre-se a caixa do crítico, sugiro e parabenizo e cada educando tem a
oportunidade de aprender a ouvir uns aos outros, realizando o exercício de autocrítica, pois no último
momento eles têm que avaliar a si mesmo, além de que, apontamos encaminhamentos e definimos
o Plano Semanal de Trabalho, onde os alunos junto com o professor vão discutir os conteúdos e
atividades que serão trabalhados na semana seguinte e também se deve recapitular as regras de
vida e modificar caso seja necessário.
O caderno agenda é um instrumento essencial para o educando trilhar uma maneira mais
coerente de organizar o conhecimento, o mesmo tem a função de caderno, onde os alunos podem
fazer registros das aulas, como também tem a função de agenda, nele deve conter os planejamen233
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tos, avisos do professor e da coordenação caso seja necessário, numa perspectiva de tateamento
experimental, no qual o educando elabora, bem como, produz saberes.
No eixo da documentação, temos o registro da história que se constrói diariamente, mediante
diversas técnicas como o livro da vida, correspondência, jornal escolar, texto livre entre outros. Em
relação a essas técnicas que entra no eixo da documentação, é possível identificar a criança como
produtora do seu próprio conhecimento juntamente com os professores:
Quanto às práticas de registro e documentação, é possível identificar não apenas a criança
como produtora de marcas e saberes, mas também os professores. A criança produz registros que permitem a construção de memória sobre suas experiências, sua socialização
e comunicação, e a organização de seus trabalhos cotidianos. O professor registra suas
práticas e encontra, no movimento, canais de difusão e comunicação a outros educadores,
produzindo um saber passível de ser apreendido por seus pares. Em suma, o registro e a
documentação representam a valorização das experiências de crianças e adultos na instituição escolar, reconhecida como espaço de criação, de autoria, e não apenas de reprodução.
Nesse sentido, professor e aluno mostram-se construtores de uma história singular e de
conhecimentos. (ALMEIDA and MARQUES, 2007, p.232)

A documentação é uma ótima aliada no processo de ensino e aprendizagem, pois pode favorecer a reflexão sobre a qualidade da didática, analisar o percurso didático – educativo com a finalidade
de ampliar a consciência profissional, pensando no replanejamento ou até mesmo pode conservar
memória das experiências, tendo sua relação com a identidade. Além de ser uma resposta para as
famílias de que as crianças estão de fato aprendendo, por se tratar de uma metodologia que foge
completamente do tradicional, alguns responsáveis tem receio quanto a resultados e o melhor resultado que se pode ter dentro do que Freinet pregava são os registros, mas não é qualquer registro,
são registros significativos das crianças para que elas possam não apenas utilizar aqueles registros
no ambiente escolar, mas em todos os lugares que passar, ou seja, levar para a vida.
Por fim dos eixos temos a afetividade tão importante na educação infantil e tão enfatizado por
Freinet. A primeira infância é uma etapa que se caracteriza como o período de adaptação progressiva
ao meio físico e social, e nessa fase a afetividade contribui, sem dúvidas, para o desenvolvimento
cognitivo e moral da criança, sendo um elo de ligação entre o objeto de conhecimento e as pessoas:
É possível pensar a afetividade como processo amplo que envolve a pessoa em sua totalidade. Na constituição da construção da afetividade, contribui de forma significativa as
diferentes modalidades de descarga dos tônus, as relações interpessoais e a afirmação de
si mesmo, possibilitada pelas atividades de relação. (Wallon, 2010, p.04)

Para que a criança tenha um desenvolvimento saudável em todos os aspetos é necessário
que ela se sinta segura e acolhida. Por isso, é de extrema importância que o ambiente no qual a
criança será submetida, seja ele qual for, proporcione relações interpessoais positivas e com uma
abordagem integrada, enxergando a criança em sua totalidade.
A afetividade não se manifesta apenas em gestos de carinho físico, mas também deve estar
presente em todas as técnicas freinetianas, em uma preparação para o desenvolvimento cognitivo,
capacitando o indivíduo para que se torne um sujeito crítico, autônomo e responsável. Ela deve permear todos os momentos do desenvolvimento da vida da criança.
TÉCNICAS FREINETIANAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
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LIVRO DA VIDA
O livro da vida, na educação infantil, tem importância fundamental, os alunos relatam suas
experiências do cotidiano, expressam suas memórias e retratam diferentes formas de perceber as
aulas e a vida. Com o auxílio do professor, o livro da vida resume atividades, conceitos entre outros.
O relato do dia-a-dia e as folhas, impressas e ilustrações, compunham o livro da vida. Basta
viver com as crianças para perceber a riqueza e originalidade da expressão infantil...longe
da escola! Por que não trazer isso para a sala de aula? Ao dar-lhe z palavra restabelece-se
o circuito e a riqueza infantil desabrocha e se fixa, uma vez que a criança vai escrever para
alguém e o seu texto vai ser lido, tem um objetivo. (ELIAS, 1997, p.64)

Vale ressaltar que antes do livro ser entregue, ele é lido, relido e enriquecido cooperativamente,
até ficar o mais próximo da realidade possível, viabiliza o aprender – fazendo com arte e criatividade
e deve ser usado como proposta de avaliação, pois aponta diversos caminhos que o aluno percorre
para realizar suas diferentes aprendizagens. Segundo o método natural, assim como a criança aprende a falar naturalmente, também poderá aprender a ler e a escrever naturalmente. Nas palavras de
Freinet (1977a, p. 14), “é a caminhar que a criança aprende a andar, é a falar que aprende a falar, é
a desenhar que aprende a desenhar”. (1996, p. 45).
A escrita do livro da vida se fazendo de maneira significativa, torna para a criança mais interessante, pois muitas vezes as crianças não se interessam pela escrita e leitura por não ter nada a
ver com a sua realidade e quando se ver como próprio autor e ilustrador do livro, escreve e ler com
mais entusiasmo, mesmo na educação infantil deve-se trabalhar dessa forma, para que desde cedo
as crianças tenham contato com a leitura e escrita e o professor vai atuar como facilitador e pesquisador que compreende o seu aluno na sua integralidade.
Nesse sentido, os trabalhos desenvolvidos por crianças e professores devem ser valorizados,
respeitando a liberdade de expressão, a criação, o ritmo e a capacidade de cada um na elaboração
coletiva, na relação ensino-aprendizagem. Dessa maneira, Freinet (1977b), em “O método natural III”,
afirma que a escola é vida e não preparação para a vida. Tal concepção pedagógica e metodológica
foi denominada pelo autor de método natural da aprendizagem. Conforme Freinet (1977a), em “O
método natural I”, a leitura e a escrita são adquiridas com o método natural, uma vez que, por meio
das experiências de tateamento, a criança passa do desenho ao desenho com escrita (esta última
explica o desenho):
Nessa “evolução” da escrita, na concepção do autor, a criança, primeiro, escreve nomes
próprios de familiares e amigos bem como palavras que lhe interessam em particular, faz
cópias de cartas, no processo de imitação do adulto, para então começar a escrever textos que inicialmente não fazem sentido, por não estarem escritos de modo convencional.
Finalmente, sente necessidades de aprimorar suas técnicas para participar das escritas de
correspondência e, principalmente, de tipografia, em que são impressos os textos das crianças corrigidos pelo professor junto à turma. Portanto, para escrever por si só, a criança, de
acordo com Freinet (1977b, p. 121), “serve-se dos instrumentos e dos meios que estão à sua
disposição, mas sempre dentro dos mesmos princípios da tentativa experimental”. (RUIZ,
2007.p.2)

O livro da vida é importante em toda sua estrutura com seus autores e ilustradores, cada
aluno participa desta atividade e se compreende como participante desse processo. A escolha dos
registros em um Livro da Vida é feita de maneira coletiva e democrática.
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AULA PASSEIO
Freinet sempre teve uma visão crítica voltada para a infância, onde o processo educativo deve
ser construído a partir das necessidades de cada criança, de cada turma, de cada escola, principalmente partindo da sua curiosidade, fazendo com que a criança se torne o personagem principal da
sua própria aprendizagem.
A força da pedagogia Freinet se assenta na posição eclética e ativa que ele assumiu para
desenvolver sua teoria de ensino que se alimenta das contribuições mais inovadores, seja
no campo da psicologia, como da sociologia e da política, e se traduz em uma visão crítica
de infância e em indicações técnicas viáveis para a melhoria e renovação da escola e, em
particular da escola do povo. (SAVELI, ALTHAUS E TENREIRO, 2005, p.3)

O conceito de criança muda de acordo com cada sociedade, ou seja, sempre está em constante modificação. Freinet pensava na infância como uma fase de alegria que a criança tem para
descobrir as coisas que as rodeiam.
A infância não é um saco que enchemos, é uma pilha generosamente carregada, cujos fios
complexos mais cuidadosamente montados não correm o risco de deixar perder a corrente,
rede delicada e poderosa, profusamente distribuída, que penetra até os mais secretos recônditos do organismo para dar-lhe vitalidade e harmonia. (FREINET, 1978, p. 6)

A aula passeio é uma forma da criança descobrir coisas novas e conhecer a si mesma, surge
no contexto escolar como reconhecimento do interesse da criança pelo ambiente externo da escola,
não deixando de ser um momento que tenha uma aprendizagem significativa, pois possibilita contextualizar de maneira interdisciplinar o conteúdo trabalhado em sala de aula. Vale ressaltar que a
aula passeio deveria ser um componente curricular indispensável na educação infantil, destacando
a construção de conhecimento que a mesma oferece às crianças.
Nessa perspectiva, a aula passeio é capaz de nos mostrar o quanto sair da sala de aula é importante para novas formas de pensar e agir sobre o mundo. Conduzir o aluno, para além dos muros
escolares é proporcionar um novo sentido para a sua aprendizagem. Nas palavras de Freinet (1973)
“Sentíamo-los com todo o nosso ser, não só objetivamente, mas com toda a nossa sensibilidade
natural. E trazíamos as nossas riquezas: fósseis, nozes, avelãs, argila ou uma ave morta” (FREINET,
1973, p. 23), sem dúvida partindo disso, todos os registros serão mais elaborados e mais prazerosos.
TEXTO LIVRE
Freinet, em sua teoria, valorizava a livre expressão, ou seja, o aluno por meio de suas técnicas,
expressar formas de ver o mundo, e uma dessas técnicas é o texto livre, onde as crianças tem a
oportunidade de se apropriar das palavras e fazer uso delas, sendo a escrita um instrumento cultural:
O instrumento é produto da cultura material que leva em si, da maneira mais evidente e mais
material, os traços característicos da criação humana. Não é apenas um objeto de forma
determinada, possuindo determinadas propriedades. O instrumento é ao mesmo tempo um
objeto social na qual estão incorporadas e fixadas as operações de trabalho historicamente
elaboradas (LEONTIEV, 1978, p. 287).

Nessa perspectiva, o texto livre, pode ser um instrumento técnico, cumprindo sua função de
ensinar a técnica, a combinação de letras para formar sons, o codificar e decodificar dessas letras,
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mas, também, podem assumir o caráter de expressar seus sentimentos, suas vivências cotidianas,
na escola e fora dela.
O texto livre pode ser lido em roda, exposto em murais ou publicado em jornais, tornando-se,
assim, um instrumento mais valorizado e a sua correção pode ser realizada de maneira coletiva. Por
exemplo, a cada semana, o professor faz um sorteio e o aluno que ganhar será o seu texto corrigido
coletivamente por toda a turma, para isso, é necessário, providenciar Xerox do texto para que todos
possam acompanhar.
A técnica do texto livre na educação infantil, as crianças vão registrar por intermédio desenho
ou até mesmo da escrita, suas impressões sobre o mundo, seus sentimentos, ideias entre outros,
os alunos conseguem se expressar espontaneamente.
O texto livre, nova forma de trabalhar a leitura e a escrita que não dissocia a escola da vida,
porquanto permite a liberação da expressão espontânea, motiva as crianças e estabelece o
circuito de comunicação entre elas, os pais e os adultos, com prioridade sobre a aquisição
de conhecimentos. (ELIAS, 1997, p.61 e 62)

Enquanto no texto sugerido o professor sugere o tema para os alunos desenvolverem, no
texto livre, os próprios alunos escolhem sobre o que querem escrever, às vezes escreve sobre uma
viagem, sobre uma situação que ocorreu triste entre diversas outras situações. Vale ressaltar, que
o aluno pode fazer o texto livre aonde quiser, o professor não pode limitar a realização do mesmo
apenas para o ambiente escolar:
Assim, toda aprendizagem, no projeto freinetiano, deve possibilitar o conhecimento de suas
próprias regras. O texto livre permite o aluno apropriar-se, com competência, da escrita,
escrever sua visão de mundo; torna-se um instrumento libertador. A criança escreve o que
quer, quando e como e onde quer e permite a vivência de uma situação de trabalho real,
sério. A vida é algo mais sutil e evoluído que a descobertas da ciência, e a criança um ser
único e de múltiplas possibilidades. Sua vivencia, sentimentos, vida pessoal e familiar e
conhecimentos anteriores, quando trazidos para a sala de aula através do texto livre, são
informações de grande valia para melhor conhecimento dos alunos. (ELIAS, 1997, p.63)

Por meio do texto livre, o professor passa a conhecer melhor o seu aluno, conseguem visualizar
suas angústias, necessidades e dependendo do caso, solicitar a ajuda da família para junto com a
escola intervir em determinadas situações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Escrever este trabalho de conclusão de curso foi totalmente desafiador, pois ao fazer a pesquisa
bibliográfica, pude compreender melhor a minha prática enquanto professora da educação infantil
numa turma multisseriada, ainda mais numa escola que faz parte da Cooperativa de Professores do
Rio Grande do Norte, onde se utiliza em sua metodologia principal a do educador Célestin Freinet
(1988) e diante da minha prática surgiu algumas inquietações sobre a metodologia e a sua eficiência
no processo ensino e aprendizagem, principalmente em relação as suas técnicas, pois como professora, pratico com os meus alunos as técnicas do referido educador, mas até então, não entendia
a importância nesse processo.
A pedagogia de Freinet (1988) estava envolvida com as classes populares, e mediante de
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sua metodologia ele nos encaminha para uma educação de qualidade, por isso, devemos usar suas
técnicas como recurso em nossa prática pedagógica. Nesse trabalho, foi explanado os eixos da
pedagogia Freinet (1988) e depois a importância das técnicas livro da vida, texto livre e aula passeio
no contexto da educação infantil.
Vale ressaltar que Freinet (1988) criou ao longo de sua carreira várias outras técnicas, mas
essas são as principais e acredito que no contexto da educação infantil as mais importantes. Percebemos que as técnicas são relacionadas com os eixos. Primeiro temos que compreender os eixos
para depois compreender e praticar com as crianças as técnicas. Uma técnica que é realizada sem
objetivo ela não terá resultado eficaz.
Conclui-se que as técnicas do educador Célestin Freinet (1988) têm importância fundamental
no contexto da Educação Infantil por estimular o desenvolvimento integral dos alunos, preparando –
os para intervir na sociedade ao qual fazem parte, as técnicas estão relacionadas com os eixos da
cooperação, comunicação, documentação e afetividade, a utilização delas por parte dos docentes
é de entender que são estimuladores dos alunos e não o centro do saber e que as técnicas livro da
vida, texto livro e aula passeio, são importantes para crianças da educação infantil, pois dentro das
mesmas encontramos todos os eixos e tudo isso contribui para o desenvolvimento integral das crianças.
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RESUMO
O presente artigo visa conhecer a importância dos jogos, brincadeiras e brinquedos tradicionais
africanos na Educação Infantil como contribuição para ampliação do repertório cultural dos alunos.
A brincadeira é uma linguagem universal e um eixo fundamental para o desenvolvimento pleno de
crianças pequenas. O resgate de diversos jogos e brinquedos africanos favorecem o conhecimento
do patrimônio da cultura africana. A escola possui importante papel na formação da criação de valores
para o exercício da cidadania. Trabalhar com essa temática favorecerá para dialogar sobre atitudes
e preconceitos raciais. Metodologicamente é uma forma de respeitar a diversidade e a pluralidade
cultural. Como referência deu-se um enfoque especial a um brinquedo africano, conhecido como
a boneca abayomi, que pode ser vista um símbolo de resistência do povo afrodescendente e um
recurso didático favorável a ser explorado pelas crianças e confeccionados conjuntamente com os
pais. Para organizar a trajetória desse estudo, utilizou-se de uma pesquisa descritiva e bibliográfica. Concluiu-se que o espaço escolar, ao estabelecer o vínculo com as tradições culturais, poderá
romper atitudes e práticas discriminatórias para estabelecer uma postura ética e plural.
Palavras-chave: Atividade Lúdica; Educação Infantil; Jogos; Brincadeiras Africanas.
INTRODUÇÃO
A brincadeira é a primeira linguagem universal usada pelas crianças pequenas. É um eixo
metodológico importante na Educação Infantil e pode ser desenvolvida a temática sobre a diversidade étnico-racial e cultural. Estratégia que deveria ser explorada de maneira ampla desde a etapa
inicial da Educação Básica. A presença no currículo escolar de um projeto educativo com elementos
da cultura africana com raízes importantes na formação da população brasileira é de fundamental
nesta etapa. Trata-se de uma referência cultural e a exploração de jogos, brincadeiras e brinquedos
de origem africana devem ser incluídos como novas possibilidades didáticas e inseridos na rotina de
exploração de conteúdos pedagógicos.
A escola é um espaço de formação social e deveria valorizar práticas pedagógicas para ampliar,
além do conhecimento, o repertório cultural dos alunos. O resgate das brincadeiras e brinquedos
tradicionais africanos nas ações educativas poderá contribuir para auxiliar na erradicação de muitas
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discriminações e preconceitos raciais, amenizar a visão eurocêntrica do currículo escolar. Pode ser
considerada, portanto, como um elemento fundamental para se construir uma educação igualitária,
antirracista e plural.
Ao levar um conhecimento dos antepassados desta cultura com um trabalho pedagógico norteado por parâmetros, que auxiliarão a construção da cidadania das crianças negras, promovendo
um aumento de sua autoestima e do respeito aos valores afro-brasileiros. Dentre as brincadeiras
tradicionais do repertório do conteúdo cultural africano, escolheu-se, no presente artigo, a boneca
abayomi como símbolo dos desejos e anseios de um povo, furtado da essência e da liberdade para
ser apresentado a toda comunidade escolar.
O resgate deste objeto cultural poderá ampliar muito a fantasia das crianças, pois a simplicidade e a criatividade de um objeto, como essa boneca. Ela é construída apenas com retalhos de
panos e pequenos nós, que pode ser um exemplo de um ícone que rompe com o consumismo de
brinquedos caríssimos, como os existentes, de forma geral, no mercado infantil.
Cabe destacar ainda que na trajetória realizada na organização dos dados da pesquisa partiu-se do objetivo geral de conhecer a importância dos jogos, brincadeiras e brinquedos africanos para
promover uma educação plural. Como objetivos específicos propôs-se identificar atividades lúdicas
na Educação Infantil com influências da cultura africana; descrever alguns jogos e brincadeiras tradicionais de origem africana e analisar a importância da boneca abayomi para fortalecer as raízes
dos povos afrodescendentes.
Trata-se de uma pesquisa descritiva e bibliográfica, em que se deu ênfase teórico à relevância das atividades lúdicas, de referência da cultura africana para o desenvolvimento e formação da
personalidade. Metodologicamente, descreveu-se, como complementação do enfoque teórico, práticas pedagógicas com jogos, brincadeiras tradicionais africanas, com um foco especial na boneca
abayomi, extraída do repertório cultural do povo afrodescendente.
ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E INFLUÊNCIAS DA CULTURA NEGRA NO
BRASIL
A atividade lúdica é a primeira linguagem do ser humano. As crianças brincam desde muito
pequenas, por meio dos jogos e brincadeiras exercitam diversas linguagens. Mesmo quando ainda
não se expressam verbalmente, no ato de brincar, pode-se observar seus desejos, gestos e sentimentos, o que facilita a superação de dificuldades e medos. Corrêa (2004, p.29), afirma que “o ser
humano possui uma tendência lúdica antes mesmo de falar ou andar. A atividade do brincar é de
fundamental importância para o desenvolvimento da criança”.
A infância é o espaço das brincadeiras em todos os momentos. Por meio dos jogos ou das
brincadeiras, as crianças ampliam a capacidade de representação e articulam outras formas de expressão na formação de suas personalidades. Durante as brincadeiras, ainda bebês, as crianças já
exercitam suas “capacidades nascentes” e assimilam as características dos objetos e seu funcionamento (CORRÊA, 2004, p.21). Segundo Oliveira (2010), também percebem os elementos da natureza
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e os acontecimentos sociais. Além de, ao assumir o papel do outro nas brincadeiras, desenvolvem
o diálogo interior e ampliam o pensamento verbal.
O jogo simbólico ou faz-de-conta, de acordo com Oliveira (2010), é um instrumento para a
criação da fantasia, importante e necessária para se ler as situações não convencionais existentes.
Pode ser reconhecido como uma ferramenta que facilita o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, da exploração de significados e de sentidos.
Rojas (2018) retoma a etimologia latina da palavra “lúdico”: “luddus”, com o significado de
brincar. Nessa definição inicial estão incluídos os jogos, os brinquedos e os divertimentos. O termo
também pode ser concebido como conceituação da conduta daquele sujeito que joga, brinca e se
diverte. Nas ações educativas, o jogo poderá desempenhar a função de oportunizar a aprendizagem,
o conhecimento, facilitando a compreensão do mundo. Na etapa da Educação Infantil, é um dos eixos
norteadores metodológicos das atividades pedagógicas para a organização do currículo.
Entende-se lúdico como a ação que estimula a fantasia, o divertimento e a brincadeira. É um
conceito abordado no campo educacional, em especial, a partir da criação do Jardim de Infância
pelo educador Friedrih Froebel (1782-1852), que em seus pressupostos, defendia o uso pedagógico
de jogos e brinquedos para serem organizados e planejados pelos professores. Essa terminologia,
posteriormente, foi ampliada por outros pesquisadores como Piaget e Montessori, que salientaram
a importância do lúdico na educação.
Por meio do brincar, as crianças recriam, interpretam e estabelecem suas relações com o
mundo, traduzindo desejos, que não são realizados e satisfeitos no mundo real. Estudos de Vygotsky (1984) apresentam os jogos e as brincadeiras como extraordinárias formas de aprendizado. Por
meio deles, a criança desenvolve a criatividade, a imaginação, a interação e a socialização. O brincar
ultrapassa a questão de diversão, pois é a maneira de interação com a realidade, e quanto menos
idade, mais intensa e significativa essas atividades se mostram.
Muitos jogos e brincadeiras se originaram da cultura popular e esse conhecimento é transmitido
de geração a geração. O presente estudo visa ampliar o conhecimento sobre a cultura negra e o seu
legado, que poderá ser explorado em salas de aula. Para Cascudo (1984) e Kishimoto (1993), por
meio dos jogos tradicionais infantis, as crianças expressam os meios de produção espiritual de um
povo. O resgate histórico de uma época é transmitido pela oralidade, ou por brinquedos, que foram
mantidos e ainda são presentes na contemporaneidade.
A cultura negra chegou ao Brasil da África. O tráfico negreiro ultrapassou o transatlântico e
criou uma diversidade cultural em todo o território brasileiro. Eram de diferentes etnias e falavam
diversos idiomas, trouxeram, dessa forma, uma grande tradição distinta. Na cultura brasileira, os
africanos tiveram grande influência em vários aspectos culturais, tais como: dança, música, jogos,
brincadeiras, culinária.
Destaca-se que a lei n.º 10.639 de 09 de janeiro de 2003, que altera a Lei n.º 9394/1996 trouxe
uma nova abordagem para o ensino de História abarcando a Cultura Afro-Brasileira na educação
básica (BRASIL, 2004). Possibilitou a oportunidade e a obrigatoriedade de todos conhecerem o repertório cultural do povo africano e sua contribuição para a formação da sociedade brasileira. Tam241
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bém validou todo o referencial para ser desenvolvido desde a educação infantil até o ensino médio.
Em sua matriz traz o conhecimento sobre os jogos, os brinquedos e as brincadeiras africanas como
conteúdo para ser desenvolvido dentro do espaço escolar.
Com os referenciais desta legislação, os currículos são ampliados em diversos aspectos da
diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Faustino (2007) propõe que isso pode gerar
justiça social e valorização das diferenças para produzir a igualdade, entretanto alerta que apenas
uma lei não favorece um conjunto de políticas públicas e não auxilia ou substitui a visão eurocêntrica
pela africana.
Pode-se constatar, dessa forma, que a aplicação da lei n. º 10.693/03 no processo educativo
escolar não garante sozinho o enfrentamento do racismo e das desigualdades, que deveria ser uma
tarefa peculiar da escola. “Mas escola e sociedade civil estão imbricadas com processos que resultam
no modelo das relações entre os diversos grupos étnicos e raciais do país e, por isso, esses refletem-se na escola ou são reproduzidos por esta” (SÃO PAULO, 2008). Ao elaborar um currículo, que
abrange a diversidade cultural, logo cedo as crianças pequenas irão ter acesso a outro repertório,
em especial, no jogo, nas brincadeiras e nos brinquedos.
JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS DA CULTURA AFRICANA
Os avanços tecnológicos trouxeram novas formas de viver em sociedade. As crianças da atualidade buscam outras formas de divertimento ligados às facilidades tecnológicas. O uso excessivo
de computadores, tablets, celulares atinge grande parte do público infantil. Os novos comportamentos, relacionados ao entretenimento afastaram as crianças das brincadeiras tradicionais como: pular
amarelinha, pula corda, mãe da rua e outras.
A cultura popular é constituída pelos jogos tradicionais infantis, uma produção que se perpetua durante muitos anos e gerações como um dos referenciais mais importantes para romper um
único repertório, o europeu, que prevalece historicamente. Ampliar o repertório cultural com jogos,
brinquedos e brincadeiras tradicionais de origem africana visa o resgate da influência étnica dessas
brincadeiras, pois são instrumentos favoráveis para serem trabalhados na educação infantil com a
temática sobre racismo e preconceitos raciais.
O ato de brincar e o jogo infantil são fundamentais para a saúde física, emocional e intelectual
das crianças. Eles estiveram sempre presentes desde os povos antigos. Auxiliam no desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da socialização, na iniciativa e na autoestima. As crianças,
na contemporaneidade, exercitam-se muito pouco ou quase nada, pois não brincam mais nas ruas
e a tecnologia leva cada vez a atividades passivas, contemplativas e a um sedentarismo perigoso.
As brincadeiras e os jogos tradicionais, se retomados e explorados, poderão ser novas maneiras de
estimular o desenvolvimento motora, psicológico e social no espaço da Educação Infantil.
Mediante essa possibilidade, o projeto educativo das escolas visará um resgate da diversidade
cultural e conscientizar o valor histórico dos ancestrais africanos na cultura brasileira com a finalidade de estabelecer atitudes de respeito e solidariedade no ambiente escolar. A Educação Infantil,
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como a primeira etapa da Educação Básica, é o alicerce para a construção de novos valores, signos
e significados para a população negra ser respeitada pelo teor de sua contribuição ao repertório
cultural brasileiro.
A seguir, foram selecionadas brincadeiras e jogos infantis africanos e afro-brasileiros, organizados por Cunha e Freitas (2010), para Educação Infantil. Primeiramente, destaca-se as brincadeiras de Atenção: “Terra-mar”, originária de Moçambique. Nela, o professor riscará com giz (ou outro
material) uma reta no chão. De um lado irá fazer os desenhos e escrever “Terra”, e, do outro, “Mar”.
Inicialmente, todas crianças ficam no lado, onde está escrito: terra. Ao ouvirem: “Mar!”, todas irão
pular para o lado do mar. Ao ouvirem: “Terra!”, irão pular para o lado da terra. Quem pular para o lado
errado sairá da brincadeira. A última criança a permanecer sem errar vence.
Outra brincadeira, que desenvolve a atenção é a brincadeira: “Acompanhe meus pés!”, provinda de Zaire. Inicialmente, as crianças irão fazer uma roda e se sentarem em um círculo. O professor
cantará e baterá palmas. Se a criança conseguir copiar os passos, ela irá trocar de lugar com o
professor e será um novo líder. Se não conseguir realizar uma novo canto e dança, o professor irá
escolher uma outra criança e repetir a dança. Com variação, a troca também pode ocorrer, caso a
criança escolhida erre o passo.
Sugerida pelas autoras Cunha e Freitas (2010), uma brincadeira, que estimula o movimento é
a brincadeira “Mamba”, originada da África do Sul. O professor irá marcar e estabelecer os limites.
Todas as crianças deverão permanecer dentro dos limites. O professor irá escolher um jogador para
ser a “mamba” (cobra). A criança, que for uma cobra correrá ao redor da área demarcada e tentará
apanhar os outros. Quando um jogador for pego pela cobra, ele segurará sobre nos ombros, ou na
cintura do jogador (que representa a cobra) e assim sucessivamente. Somente o primeiro jogador (a
cabeça da serpente) poderá pegar outras pessoas. Os outros jogadores do corpo da cobra poderão
ajudar não permitindo que os adversários passem, pois estes não poderão passar pelo corpo da
serpente. O último, que não foi pego, vence.
Fazendo parte desse acervo cultural, que estimula o movimento, há a brincadeira, que objetiva
explorar o lançamento é “Gutera Uriziga”, originada de Ruanda. Ela é realizada com os seguintes
materiais: um grande aro (bambolê, roda de bicicleta etc.) e bastões (cabo de vassoura, bambu, ou
outro material semelhante). Uma criança é escolhida como líder. Todos os jogadores estarão de ombro a ombro em linha reta segurando suas varas. O líder rola o aro. Os jogadores irão tentar jogar
as varas por meio do aro em movimento.
Dentro desse referencial cultural, cabe ressaltar ainda brincadeira: “Amarelinha”. Em sua
origem africana tinha algumas diferenças e modificações das conhecidas no Brasil. O nome dela
é “Amarelinha Africana”. Para realizá-la não se usa pedrinha, céu ou inferno e possui um formato
diferenciado, como pode se observar na figura 1.
FIGURA 1 – AMARELINHA AFRICANA
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FONTE: CAMARGO, 2015
https://www.tempojunto.com/2019/07/24/diversidade-de-culturas-na-brincadeira-de-amarelinha-africana/

Esta brincadeira não é competitiva, não há perdedores. Utiliza a música como motivação.
Nela, o participante escolhe um lado do quadrado para iniciar a brincadeira. Ele irá colocar um pé
em cada quadrado. Após deve pular para os quadrados ao lado. Na sequência, pular para os quadrados em frente. Assim, pula todos os quadrados à esquerda até o final da brincadeira. Segundo
Boelter, (2016), a música, que embala a brincadeira, é a seguinte: “Minuê, minuê, le gusta la dance.
Le gusta la dancê, la dança, minuê”. É uma brincadeira divertida, que visa ampliar a coordenação
motora, lateralidade, ritmo e auxilia também a cooperação entre as crianças. Na África há festivais
dessa amarelinha e cada grupo cria e realiza uma coreografia, na qual escolhe a música.
A BONECA ABAYOMI: UM SÍMBOLO DA CULTURA NEGRA
A documentação inicial no Brasil dessas bonecas aconteceu em 1988, pela artesã Waldilena
Martins, uma educadora popular, que fez parte do Movimento de Mulheres Negras no Brasil (VIEIRA,
2021). Conjuntamente, com outras mulheres, Martins criou uma cooperativa chamada de abayomi, na
qual visava o resgate da identidade negra e a arte popular como um instrumento de conscientização,
resistência e socialização.
A tradição de uso delas como brinquedos se deu desde quando os navios negreiros atravessavam o transatlântico em viagens terríveis, faziam o papel de amuleto de proteção. A bordo as
mulheres para acalentar seus filhos rasgavam suas vestimentas, e, por meio dos retalhos de seus
trajes, criavam pequenas bonecas feitas de tranças e nós.
Para Vieira (2016), as suas características demarcaram o reconhecimento das múltiplas etnias africanas. Elas eram como símbolos de resistência, denominadas como abayomi, que possui
o significado de “Felicidade e Alegria”, em Iorubá, um continente africano habitado pelas etnias da
Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim. Essas bonecas não possuíam nenhuma costura, também
não apresentavam a demarcação de olho, nariz e nem boca. Em sua confecção não usavam cola,
nem linhas, ou agulhas. Eram confeccionadas com tiras de tecidos preto, suas vestes e turbantes
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com tecidos coloridos.
Magnami (2019) relata com detalhes os aspectos históricos da boneca abayomi:
A história das bonecas começa nos porões dos navios Tumbeiros, que realizavam o transporte das pessoas sequestradas e escravizadas da África para o Brasil. Nesses porões, a
carga era de jovens, homens e mulheres, também crianças. Para acalentar essas crianças
durante a difícil viagem, mulheres rasgavam tiras de suas vestes e confeccionavam pequenas bonecas de proteção. Duas tiras, seis nozinhos. Cada nó, um desejo. Dessa forma, era
confeccionada essa pequena boneca, que não precisa de linha, nem agulha. Só o desejo de
proteger a criança.

A boneca abayomi traz o símbolo da força, resistência e poder feminino. É um símbolo dos
desejos e anseios de um povo, que historicamente teve furtada sua essência e liberdade, contribui
para fortalecer os valores da cultura afrodescendente. Com base nesse simbolismo torna-se um elemento favorável para se discutir o racismo e divulgar a cultura afro-brasileira dentro do espaço escolar.
Em virtude dos dados de referência histórica, pode-se afirmar que abayomi é mais que um
brinquedo, representa um símbolo de resistência de um povo que possui sua história e sua identidade.
Trabalhar no contexto da Educação Infantil com esse símbolo, que faz parte da cultura popular negra,
será uma possibilidade das crianças perceberem a diversidade e exercerem a cidadania.
Atualmente, diversos artesãos divulgam o valor desse brinquedo para as crianças como um
objeto culturalmente rico, que, apesar de necessitar apenas de retalhos de panos, sem a necessidade
de costura, confeccionada com pequenos nós, poderá auxiliar muito na estimulação do imaginário
infantil de forma simples e criativa. Considerada, por muitos, como um exemplo de um ícone cultural,
que poderá ser um substituto para os brinquedos caríssimos, como os existentes, de forma geral,
no mercado infantil.
Até hoje não houve muita diferença na confecção dessas bonecas, apenas pequenos detalhes
de requinte em seu acabamento foram incluídos. Ainda são feitas com materiais reaproveitados,
como retalhos de panos, malhas, fitas, bordados, restos de bijuterias e miudezas, que garantem o
requinte do acabamento. De acordo com as percepções dos artistas recriam figuras do cotidiano,
personagens de circo, da mitologia, orixás e outras manifestações folclóricas e culturais. A representação traz os gêneros, as fases da vida (bebê, criança, adolescência e adulta), mulheres gestantes
e outros. Observa-se na figura 2, a representação da boneca abayomi, criação do projeto da artesã
e arte-educadora Cláudia Muller.
FIGURA 2 - BONECA ABAYOMI
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FONTE: AFREAKA, 2015
http://www.afreaka.com.br/notas/bonecas-abayomi-simbolo-de-resistencia-tradicao-e-poder-feminino/

A organização de oficinas com a confecção dessas bonecas para os pais poderá ser uma estratégia muito favorável para explorar esse brinquedo, que faz parte da cultura africana. Além disso,
pode-se reconhecer na boneca abayomi um recurso lúdico, que poderá auxiliar em uma aprendizagem prazerosa e participação ativa de toda a comunidade escolar. O fator essencial é que trabalha
com as relações étnicas raciais, oferecendo a possibilidade da criação de novos valores e sem a
discriminação racial, fundamental para ser discutida com crianças pequenas (CRUZ; SILVA, 2012).
Nessas oficinas, o professor contextualizará a história da África e afro-brasileira por meio
destas pequenas bonecas. O resgate do continente com seus países (explorar o mapa múndi), as
histórias de reinos poderosos, reis e rainhas.
Importante destacar que como todas as bonecas abayomi são negras e cada personagem
criada para essa boneca será um novo elemento para a contação de histórias como representação
de elementos constituintes da cultura africana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a finalidade de elaboração de um currículo na Educação Infantil, em que se possa construir
uma sociedade mais justa, há necessidade de que os educadores busquem discutirem a discriminação
e o preconceito racial no Brasil. As esferas de desigualdades que existem para a população negra
e o resgate de suas tradições desde início da escolarização poderá edificar novos pilares, com o
objetivo de que as crianças sejam protagonistas e valorizadas suas referências culturais de origem.
Para que as crianças negras construam novas atitudes de respeito e solidariedade, torna-se
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significativo o estabelecimento de um vínculo com as suas tradições culturais. A escola, ao organizar
um projeto educativo que acolha a diversidade cultural das crianças e conscientizar do valor histórico
dos ancestrais africanos na cultura brasileira, com a criação de oficinas, em que convidem os pais
de todas as crianças para a inserção e realização de variadas brincadeiras afrodescendentes, como
a confecção da boneca abayomi, um símbolo importante da cultura africana. Tais situações poderão
servir de exemplos a serem utilizados e assimilados como recursos interessantes na
rotina das crianças em suas brincadeiras e na contação de histórias, além de envolver toda
a comunidade.
Destaca-se a importância do resgate dos jogos, brincadeiras e brinquedos africanos para
toda a comunidade escolar, pois o professor, por meio deste repertório, poderá ampliar os vínculos
sociais, auxiliar no convívio em grupo e valorizar a diversidade cultural, existente no ambiente escolar.
Ao apresentar atividades lúdicas e brinquedos, que remetem à ancestralidade africana, favorecerá
a compreensão dos signos e significados da população negra.
Auxiliar o processo educativo a romper com as discriminações e preconceitos raciais já
construídos há muito na sociedade e nas escolas é um desafio fundamental, quando se propõe um
projeto com resgates culturais, que redimensionam as práticas educacionais, como o exposto no
presente artigo. Entende-se, entretanto, que a temática é complexa e poderá abrir espaços para
novas pesquisas e estudos, uma vez que há a necessidade de uma postura ética para contemplar
a diversidade étnica e cultural, que constitui a realidade brasileira.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo propor a discussão a respeito da necessidade da reflexão sobre
as características vinculares na educação formal, em específico, nos primeiros anos, quando a criança
inicia sua experiência nas unidades de ensino. Tal discussão busca compreender a importância do
tema, perante a concepção da inserção dos estudantes em um novo espaço social, relacionando
com as dimensões humanas, compreendendo a educação como um processo de desenvolvimento,
destacando o papel do professor. Serão abordados neste estudo as principais teorias utilizadas para
compreender a questão dos vínculos, para a construção do desenvolvimento afetivo e psíquico, dentro do conceito transferencial entre professor-estudante. O presente estudo se configura como uma
pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa, cujo objetivo é levantar o conhecimento produzido sobre
um tema em um determinado período. As etapas para o instrumento de pesquisa ocorreram sob o
levantamento das palavras chaves, e a partir disso, mediante da leitura e seleção de referências sob
critério de inclusão e exclusão. Este artigo tem como público alvo professores de educação infantil
e ensino fundamental l, coordenadores e gestores. Os resultados obtidos revelam que a escola é
uma das principais referências aos estudantes, e que as questões dos vínculos em sala de aula se
configuram de maneira imprescindível no processo de aprendizagem, sendo uma das bases que
contribuirão para o modo em que o aluno irá internalizar o que está sendo ensinado.
Palavras-chave: Vínculos; Educação; Professor-Estudante.
INTRODUÇÃO
Na relação entre professor e aluno há entrelinhas que não estão prescritas ao educador, que
requerem momentos de reflexões perante suas práticas. As questões dos vínculos em sala de aula
se configuram de maneira imprescindível no processo de aprendizagem, sendo uma das bases que
contribuirão para o modo em que o aluno irá internalizar o que está sendo ensinado. Em sala de aula
ocorrem às diversas relações, os vínculos são as entrelinhas do processo educacional, para que um
aluno se desenvolva conforme o que é esperado na idade escolar, por isso, se faz necessário o estudo
sobre esta relação. É percebível que a educação se configura em diversos conceitos, de acordo com
o que é solicitado perante uma sociedade que priva apenas a absorção de conteúdos sistemáticos.
Dessa forma, alguns princípios sobre a constituição de um ser humano complexo em suas inúmeras
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potencialidades, acabam sendo deixados de lado, e as instituições de ensino privilegiam apenas os
conteúdos escolares, deixando de lado aspectos tão importantes quanto, que auxiliam seus alunos
a se desenvolverem, sendo uma questão problemática que se encontra.
O objetivo geral deste trabalho é elucidar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, qual é a
importância dos estudos sobre vínculos na educação. Mediante isso, serão discorridas reflexões
sobre a inserção da criança neste novo espaço social, quais as dimensões humanas, quais aspectos
a instituição formal privilegia, compreensão da educação como um processo amplo sobre o desenvolvimento dos estudantes, e a importância do professor no processo de ensino-aprendizado.
Os conteúdos que serão apresentados neste artigo serão a Teoria do apego, construção
afetiva e psíquica, Teoria dos vínculos, conceito transferencial, e estudos sobre o desenvolvimento
humano afetivo.
VÍNCULO COMO PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO: A NECESSIDADE DA REFLEXÃO
SOBRE CARACTERÍSTICAS VINCULARES NA EDUCAÇÃO FORMAL
Entre o ensinar e o aprender existem diversas entrelinhas que não estão prescritas para o Educador, que requerem momentos de reflexão sobre a prática em sala de aula. A questão dos vínculos
nos anos iniciais do fundamental l é um tema de muita ponderação, pois o educador tem diversas
funções, sendo também um dos principais responsáveis pelo sucesso escolar de seus alunos, para
que eles possam construir bases primordiais para o convívio social e cognitivo que irá percorrer
durante toda sua vida adulta.
Rocha (2016) ressalta a importância na amplitude educacional, dissertando que a responsabilidade das instituições de ensino, emerge além do conteúdo escolar proposto, a criança ao entrar
em contato com seu professor, cria laços propícios que são um dos fatores determinantes para o seu
desenvolvimento global. Para a autora, faz-se importante que o educador compreenda a dimensão
desse fator relacional, para que tenha e percepção de que a aprendizagem parte do princípio de
construção das relações.
Morin (apud ARRUDA e FRANCIOSI, 2012) discute que diante as instituições de ensino, é
possível detectar a fragmentação do que pode ser compreendido como educação. Para o autor, essa
fragmentação está diretamente interligada ao que se compreende pelo processo das dimensões
humanas, que nos casos escolares, é possível detectar o comprometimento apenas a uma área do
conhecimento, sendo notável, as questões cognitivas.
Compre-se desta forma que o ato de ensinar deva ser realizado mediante de profissionais que
compreendam quais são os fenômenos que compõe o indivíduo, por intermédio do conhecimentos
realizados por teóricos que estão à frente das ciências humanas acerca de desenvolvimento.
De acordo com Freitas e Kuhlmann (2015) a educação necessita ser considerada como um
processo de desenvolvimento. Para os autores, se faz inerente considerar as dimensões que fazem
processo da evolução do sujeito. Os autores ainda indagam que no decorrer dessa construção, al250
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guns aspectos tornam-se indissociáveis, sendo eles: o processo biológico, cognitivo, social, afetivo
e psicológico.
Segundo Juliatto (2010), o educador é sempre compreendido perante a ótica de seus alunos
como um modelo. De acordo com o autor, os alunos ao se desenvolverem, sempre encontrarão um
modelo para ser seguido, em muitos casos, o professor é um dos únicos modelos ao alcance da
criança, criando então, os laços da relação.
Quando a criança chega à idade escolar, ela tende a se desenvolver integralmente a partir da
interação com outros sujeitos. Essa nova etapa da vida da criança se faz de suma importância para
construção afetiva e psíquica que fará parte da construção que permeará o decorrer da sua vida.
Para Evalte (2012) vínculo é a relação do indivíduo com o objeto, é conduzido pela forma
de apego. Sendo necessário que em todo o processo de ensino, haja a relação entre mediador e
educando. Segundo a autora, o aspecto individual também é algo que deve ser considerado, pois
na relação do indivíduo com o meio, é possível verificar aspectos que possibilitarão ou não, o surgimento de novos vínculos. A autora ressalta que a situação familiar com que a criança se encontra é
de extrema importância, pois é no lar que são estabelecidos os primeiros conceitos de grupo.
Riviére (apud SILVA et al, 2016) sobre o significado de vínculos, segundo as autoras, vínculos
são estruturas dinâmicas que permeiam o grupo, podendo ser positivas ou negativas. Os autores
ainda afirmam que o modo em que os indivíduos se relacionam no grupo, e a posição pelas quais
elas estão inseridas, será resultante o tipo de vínculo que é configurado dentre as relações.
Vínculos são as entrelinhas da educação, aquilo que une um ou mais sujeitos ao objeto,
mediante do processo de comunicação e relação. Eles são gerados mediante da postura em que o
professor adota durante o seu trabalho em sala de aula, tornando os tipos de relações do ambiente,
resultado de suas ações diárias.
[...] concebe o vínculo como uma estrutura dinâmica em contínuo movimento, que engloba
tanto o sujeito quanto o objeto, tendo esta estrutura características consideradas normais e
alterações interpretadas como patológicas. (TARAGANO apud PICHON, 1982, p.12)

Perante essa situação, em um conceito psicanalítico, Zimerman (2010) explica o conceito de
transferencial postulado, que diz respeito a transferência subjetiva de quem ensina a quem aprende,
que se contextualiza a representações e sentimentos.
Ressalta-se que a compreensão referente à transferência afetiva que podem surgir diante as
relações, estabelecendo a construção de vínculos que será difundida em todas as relações presentes
e futuras do indivíduo, tornando-se características particulares.
Wallon (apud SILVA et al, 2016) disserta que, os estudos do desenvolvimento humano são
primordiais para a compreensão do que se têm sobre relações. Segundo as autoras, a teoria de
Wallon nos mostra como o conceito de relação está relacionada à aprendizagem, pois segundo o
autor, a medida que uma criança se relaciona com a outra, ela está criando um novo repertório de
aprendizado mediante da afetividade.
Ainda perante teoria de Wallon (1998), as autoras dissertam sobre a complexidade humana,
de um sujeito movido a diversas características próprias, por meio do seu desenvolvimento global.
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Dentre esse desenvolvimento, as autoras dissertam a importância das relações para o âmbito da
aprendizagem, pois acreditam que sem relação, não há desenvolvimento, já que relação e aprendizagem estão em constante movimento. A sala de aula é composta por um único grupo, com diferentes
sujeitos, onde frequentam o mesmo espaço e tempo, que estão interligadas a uma única finalidade.
Dentro desse grupo ocorrem relações entre professor e seus alunos, que são chamados de vínculos.
Dentre esse paradigma entre grupo, constituído por professores e educandos, deve-se considerar que todos já possuem características vinculares que são próprias. Elas surgem por meio da
vivência que ambos os sujeitos já possuem, que lhes tende como próprios, e assim, serão um dos
que também influenciará o modo com que o grupo, irá se desenvolver.
A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido por meio da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais resultantes
da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente em que se vive, levando em consideração os conceitos culturais que o grupo social conhece e considera correto, proporcionando ao aprendente novo olhar sobre a realidade empírica. (ALEXANDRE, 2010, p.51)7

Riviére (1982) diz que assim como as estruturas do grupo, os vínculos também são dinâmicos,
por isso, se faz necessário compreender o que são vínculos normais, mediante a análise integral do
grupo de sujeitos com quem está se relacionando. Cada pessoa internaliza um tipo de vínculo diferente, em relação aos demais do grupo, pois já traz consigo um tipo de vínculo que foi estabelecido
pelo meio em que se vive, e muitas vezes o vínculo que essa pessoa herda, é patológico, quando
sofre alguma alteração por fatores externos, como, por exemplo, a situação familiar. O autor acredita
que em um grupo, é possível encontrar três perspectivas de vínculos a psicossocial, forma de relacionamento de um indivíduo com os outros integrantes do meio, a sociodinâmica que se refere ao
estudo do grupo como um todo a partir das manifestações individuais, e a institucional, que estuda
o grupo dentro de uma instituição.
Arruda e Franciosi (2012) apontam que perante os processos de interações de um grupo,
articulados entre professor e aluno, os alunos já carregam consigo vivências e sentimentos advindos de uma jornada, assim como o professor, que tem em si suas concepções e histórias perante a
construção de sujeito que o fez chegar até o devido cargo.
Para Littig (2014) a família é o primeiro conceito de sociedade de uma criança, logo após a
instituição de ensino será a segunda concepção social do indivíduo. A autora disserta que escola
é um dos primeiros vínculos em que a criança encontrará em sua vida, por meio desse vínculo, se
construirá bases afetivas, capazes de contribuir para suas futuras relações com o meio, e estruturas
emocionais.
Almeida (apud LITTIG, 2014) afirma que em sala de aula o professor tem o grande desafio de
cumprir com os objetivos cognitivos cobrado pela sociedade, mas também, de manter o equilíbrio
de suas emoções com seus alunos. Para a autora, é necessário que os professores que estão em
sala de aula tenham percepção do que são vínculos.
Para Zimerman (2010) vínculo é uma palavra ampla de diversos modos de intepretações, podendo significar elos, ligações que são inseparáveis, ou indicar estado mental mediante de diversas
ligações. Partindo da concepção do autor de que é necessário a presença de um mediador para a
construção do desenvolvimento de um indivíduo, Zimerman disserta que as questões dos vínculos
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são essenciais para a construção da personalidade na vida de uma criança.
Se as instituições de ensino ressaltam um ambiente que contribua com a formação integral de
nossos alunos, com um bom processo de ensino aprendizado para que os nossos alunos cheguem
ao objetivo real da educação, permitindo que desde pequenos acreditem em seus próprios potenciais, contribuindo para a formação uma boa formação das bases psíquicas, é importante manter
vínculos afetivos.
Freire (apud ARRUDA e FRANCIOSI, 2012) discute que os profissionais da educação
não compreendem a dimensão educacional, e por sua vez, ainda acreditam que o ato de ensinar é apenas o de transferir instruções, depositar em seu aluno, um conhecimento perante o que
acredita ser válido. Por essa questão, é percebível que a educação compreende que o aluno
não é um colaborador, e sim apenas um ouvinte, sem reflexões sobre as questões de vínculos.
Partindo dessa concepção, é notável que muitos profissionais compreendem que conhecimento
faz parte de repertório transferível, permitindo o esclarecimento de que possa ser a transferência de
inteligência, quando se profundamente estudado, entende-se que conhecimento deva ser construído,
e a inteligência submete-se esse processo.
Alves (2004) disserta que o sistema educacional não foi estruturado para atenderem crianças,
pois há muros que dificultam a aprendizagem de seus alunos. Um dos principais problemas que a
escola estabelece, é o de atender apenas as questões que são voltadas para a vida adulta, deixando
de lado curiosidades infantis que não competem ao currículo estabelecido aos professores, mas que
fazem parte da construção humana na vida da criança. O autor afirma que o tipo de aprendizagem
que a escola incorpora, não é a aprendizagem que os alunos querem aprender, automaticamente,
inibindo a criatividade e objeto de desejo.
Belotti e Faria (2014) defendem que o aprendizado na escola, é algo muito mais amplo do que
apenas cumprir o currículo exigido pelo sistema institucional, e sim, fator primordial para a construção de cidadania e identidade da criança. Não se pode mencionar o ato de aprender, sem o ato de
educar. Não se faz a educação formadora, sem a presença de vínculos nas primeiras relações que
a criança terá.
Perante a vasta concepção sobre desenvolvimento na educação formal, diversos estudiosos
acreditam que uma ampla parcela das instituições de ensino não está adequada para acolherem
e auxiliar nos diversos desenvolvimentos da vasta demanda social existente nas escolas. Um dos
fatores imprescindíveis que deve ser repensados perante a educação formação, se faz referente a
formação de quem ocupa-se dos cargos de docência.
Arruda e Franciosi (2012) discutem que as questões sobre aprendizagem relativas à educação
estão ligadas as questões de formação dos profissionais que completam graduações nas diversas
áreas do conhecimento, especificamente nas áreas da licenciatura. Desse modo, as autoras afirmam
que para que haja comprometimento das instituições de ensino, as instituições de cursos superiores
devem repensar nas práticas que estão sendo oferecidas aos futuros educadores. As autoras ainda
defendem que as maneiras como as disciplinas são fragmentadas mesmo nos cursos de Pedagogia,
contribuem para a fragmentação de conhecimentos, atribuindo valore formação das áreas distintas,
253

Revista Territórios

Março 2022

da mesma maneira em que os educadores estão sendo educados, logo, serão educados na mesma
concepção.
Colocam ainda que não são somente os educandos que devem passar por um processo de
mudança, referente aos conteúdos internalizados e as dimensões que foram desenvolvidas, mas
também, os profissionais que atuam na área educacional. Desse modo, segundo as autoras, compreende-se que o professor deve pensar no seu crescimento como indivíduo também, utilizando do
seu corpo, também seu instrumento de trabalho.
Deste modo, destaca-se o perfil de caráter objetivo e subjetivo dos profissionais que ocupam
os cargos de professores na educação. Deve ser compreendido o caráter subjetivo, conforme já
apontado, que se faz inerente a instituição de ensino, porém, o caráter objetivo deve ser repensado
pelo próprio profissional, que além de ter tal titulação, deve compreender a importância de suas ações
em seu papel de docente. Não se faz deixar de lado as questões pessoais, não é se abandonar-se,
mas modificar-se. Desconstruir não é deixar de ser.
Alves (2011) parte do pressuposto que a escola ideal para o desenvolvimento de uma criança
é aquela que oferece condições de permanência que se encaixa ao perfil infantil. O autor cita a escola da Ponte, localizada em Portugal, onde mantém uma nova estrutura de educação, pautada no
diálogo entre orientador e aluno, em diversos espaços que contribuem para que haja laços afetivos.
Silva e Navarro (2012) dissertam que se faz necessário que o professor compreenda qual é
o seu principal papel da educação: o papel de cativar seus alunos, para que eles tomem sujeitos de
conhecimentos, sujeitos epistemológicos capazes de construir o seu saber, a fim de criar estratégias
de aprendizado. Diante essa situação, as psicopedagogas afirmam o quão maleável o professor
necessita ser perante o dia a dia em sala de aula, dando condições ajustáveis aos seus alunos. As
autoras ainda apontam que quanto mais maleável é o papel do professor, mais ele dará a chance
dos alunos de desenvolverem, efetivando o seu propósito.
Juliatto (2010) afirma que os alunos também são cidadãos de direito, para isso, o autor classificou direitos básicos que todo o aluno tem perante a aprendizagem, sendo eles: – o direito de
ser respeitado como pessoa: ser respeitado por todas as suas dimensões de sujeitos, incluindo as
diferenças; – o direito de ser considerado capaz: ser respeitado e encorajado pelas suas ideias, tendo o professor o apoio do professor perante todos os seus trabalhos; – o direito de ser educado de
modo integral: ser educado em todas as áreas do conhecimento, mesmo que de início não detenha
habilidades, mas que posteriormente irá desenvolver.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro de uma sala de aula, são percebíveis as constantes trocas entre os indivíduos presentes,
e a constante criação de vínculos. Os vínculos são estruturas dinâmicas e subjetivas que nascem
mediante das relações, podendo ser normais (aqueles que não afetam o desenvolvimento dos integrantes), ou patológicas (aqueles que sofrem mutações e dificultam o processo de desenvolvimento).
A criança em idade escolar encontra-se em desenvolvimento pleno perante suas potencialidades
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humanas, e necessita de um ambiente equilibrado nas questões vinculares para se desenvolver,
mediante das interações provocadas pelo meio.
Perante o estudo, foi possível verificar que o problema do estudo foi contemplado, sendo destacadas as teorias dos principais teóricos a respeito sobre as relações entre professor e estudante.
Foi possível perceber que vínculos são as entrelinhas educacionais, aquilo que não está prescrito
ao educador, mas aquilo que se aprende e se internaliza mediante da prática em gestão de sala de
aula, e como estruturas dinâmicas, podendo ser positivas ou negativas, que influenciam o processo
de ensino-aprendizado dos estudantes, não somente no campo cognitivo, mas principalmente afetivo
e emocional.
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RESUMO
Os materiais que chamamos de “Largo Alcance” são aqueles que oferecem às crianças inúmeras
possibilidades lúdicas. Para utilizar esses materiais, não basta tê-los, é preciso saber o que fazer
com eles, ou seja, saber (pesquisar) como preparar um contexto com intuito pedagógico. Professores
e professoras também devem experimentar esses materiais em primeira mão, antes de entregá-los
a bebês e crianças. Optar por utilizar os materiais e a sua materialidade quase totalitária, valoriza a
sensibilidade e criatividade das crianças na exploração de tudo o que podem criar com os materiais.
Palavras-chave: Materiais de Largo Alcance; Simbólico; Lúdico e Criatividade.
INTRODUÇÃO
Objetos práticos, brinquedos, materiais diversos são o elo entre a criança e o ambiente. Eles
oferecem uma oportunidade para ela expressar seus sentimentos, preocupações ou interesses e
fornecem um canal para interação social com adultos ou outras crianças.
Brinquedos industrializados com formas e funções pré-definidas permitem brincadeiras mais
direcionadas. Quando as crianças brincam com objetos “menos realistas”, como muitos brinquedos
artesanais, o espaço para invenção e imaginação se expande, permitindo que elas os reinventem
de acordo com sua própria perspectiva.
Hoje, no entanto, as crianças raramente têm a oportunidade de criar seus próprios brinquedos.
Por isso, a nosso ver, a proposta de fazer brinquedos pelas próprias crianças seria uma experiência
nova e enriquecedora.
A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Desde os primeiros anos de vida, os jogos e brincadeiras são nossos mediadores com as
coisas do mundo. Do chocalho ao vídeo game, aprendemos a nos relacionar com o mundo por meio
dos jogos e brincadeiras. Por esse motivo, o lúdico tem um papel de destaque na educação infantil,
pois é à base do desenvolvimento cognitivo e afetivo do ser humano, à medida que possui aspectos
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fundamentais para a aprendizagem racional e emocional.
O brinquedo será entendido como objeto, suporte de brincadeira, brincadeira como a descrição de uma conduta estruturada, com regras e, jogo infantil para designar tanto o objeto e
as regras do jogo da criança. (KISHIMOTO, 2006, p.17).

O ato de brincar estimula os reflexos perceptivos, motores, intelectuais e sociais da criança
e ajudam-na a conhecer-se e a explorar suas próprias emoções. No brincar a criança age com naturalidade e espontaneidade. Também tem um caráter de produção, pois por meio da brincadeira, a
criança vai construindo seu corpo, seu mundo, seus conceitos, adquirem marcos e referências significativas que permitem o conhecimento do “eu” e a descoberta do mundo dos outros e dos objetos
que pertencem ao seu convívio social.
Segundo Almeida (2003), o lúdico tem sua origem na palavra latina “ludus” que quer dizer
“jogo, brincar”. Porém o seu entendimento vai além de sua origem, sendo compreendido como uma
ação inerente à criança e aparece como forma de adquirir algum conhecimento, que se reorganiza
nas trocas entre o pensamento individual e o coletivo.
A ludicidade está presente em todas as fases do desenvolvimento humano, de formas diferentes e com objetivos próprios. Porém é na primeira infância que a ludicidade mais contribui para
a aprendizagem e, consequentemente, para o desenvolvimento humano. Nessa fase, na escola, a
comunicação e a interação são as principais ferramentas para a aprendizagem e a brincadeira é o
elemento utilizado para a contextualização de seus conhecimentos acerca da realidade e promoção
do desenvolvimento global.
A escola é um elemento de transformação da sociedade, sua função é contribuir, junto com
outras instâncias da vida social, para que essas transformações se efetivem. Nesse sentido,
o trabalho da escola deve considerar as crianças como seres sociais e trabalhar com elas no
sentido de que sua integração seja construtiva. (FRIEDMANN, 1996, p.54)

Nesse ponto, o lúdico pode ser usado como uma importante ferramenta pessoal e pedagógica
na área da educação. Ao utilizar o lúdico como recurso pedagógico na educação infantil, deve-se
considerar o espaço físico, a escolha dos objetos e brinquedos e o tempo que as atividades lúdicas
ocuparão na rotina diária.
Muitas teorias que surgiram em décadas passadas justificam a importância do brincar. Pode-se
citar a teoria de Jean Piaget (1994) e Vygotsky (1998).
Piaget acredita que a criança constrói o seu conhecimento de forma ativa na interação com
o ambiente, sendo considerado construtivista. Para ele o jogo já inicia nos primeiros anos de vida,
onde este estabelece os primeiros contatos com o mundo.
Piaget (1994), “acredita que o jogo é essencial para vida da criança, e que a atividade lúdica é
o berço obrigatório da intelectualidade da criança, sendo, por isso indispensável à prática educativa”,
portanto para ele, as atividades lúdicas não são apenas um passatempo para gastar energia das
crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o seu desenvolvimento intelectual.
Para Piaget (1994) a aprendizagem humana é definida como um esforço de construção de novas estruturas de assimilação e acomodação. Isto significa que a lógica do pensar infantil é diferente
da lógica de pensar do adulto, por isso recomenda uma abordagem educacional diferente ao lidar
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com crianças. A educação, nesse sentido, consiste na formação de homens criativos e inovadores;
sendo a atividade lúdica, do jogo simbólico, elemento importante no desenvolvimento infantil, pois
ao brincar a criança assimila e pode transformar a realidade.
A ideia que guiava seus estudos é de que as estruturas mentais estariam refletidas nas palavras ou categorias que os participantes do jogo usam para descrever sua própria atividade. Além
disso, a brincadeira é vista como atividade expressiva ou geradora de habilidades cognitivas gerais e
específicas. Essa concepção serviu de base para muitos estudos que relacionam o brincar e a aprendizagem, propondo-se que a brincadeira pode ser entendida como um contexto de aprendizagem.
Em seus estudos, Piaget (1971) destaca quatro formas básicas de atividades lúdicas que caracterizam a evolução do jogo para a criança de acordo com a fase do desenvolvimento em que se
encontram: jogos de exercício sensório-motor, jogo simbólico, jogos de regras e jogo de construção.
Os jogos de exercício sensório-motor consistem na repetição de gestos e movimentos simples,
com um valor exploratório. Apresenta-se na fase entre zero e dois anos de idade, quando a criança
manipula objetos, tocando, deslocando, montando e desmontando, movimentando-se descobre os
próprios gestos e os repete em busca de efeitos.
No jogo simbólico, a atividade lúdica se manifesta no período de dois a seis anos de idade e
consiste na utilização da imaginação, ficção e imitação, atribuindo novos significados aos objetos.
Nessa fase, a criança brinca de faz de conta, por exemplo, de casinha ou de escola representando
papéis e, com isso, cria novas cenas e imita situações vivenciadas, internalizando conceitos e resolvendo conflitos interiores.
O jogo de regras representa a transição das atividades individuais para socializadas. Nos jogos
de regras as crianças começam a estabelecer e entender regras constituídas por si ou pelo grupo.
Assim elaboram conflitos e hipóteses de conhecimento, ao mesmo tempo em que desenvolvem a
capacidade de entender pontos de vistas diferentes do seu, de fazer-se entender, bem como de
construir um consenso a partir de seu ponto de vista e dos demais.
Os jogos de construção possibilitam a reconstrução do real e refletem os aspectos da vida
social em que estão inseridas as relações de trabalho.
Piaget (1971) cita e valoriza, em suas fases do desenvolvimento da inteligência na criança, os
tipos de jogos mais adequados para cada uma das fases. E isto é verdadeiro: o jogo é diferente para
cada idade, cultura, meio e verdades de cada comunidade. Ele afirma que:
“... quando brinca a criança assimila o mundo à sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois sua interação com o objeto não depende da natureza do objeto, mas da função
que a criança lhe atribui”. (PIAGET, 1971, p. 97).

Vygotsky (1998) enfatiza a importância do jogo na sua teoria, pois para ele, as crianças transferem para o seu mundo imaginário o que passa despercebido no seu mundo real, principalmente
por meio das brincadeiras de faz de conta.
“É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. É no brinquedo
que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa,
dependendo das motivações e tendências internas, e não por incentivos fornecidos por objetos externos”. (VYGOTSKY, 1998, p.82).
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Sua teoria afirma a importância do brincar, pois no processo de desenvolvimento, a criança
constrói o seu conhecimento na relação com o meio.
Tanto pela criação de situação imaginária como pela definição de regras, o brinquedo cria
uma “zona de desenvolvimento proximal” na medida em que impulsionam conceitos e processos de
desenvolvimentos.
Para Vygotsky, o jogo propicia interações e atua na zona de desenvolvimento proximal, possibilitando à criança vivenciar situações que a levam a comportamentos além dos habituais. Para
crianças de zero a três anos o objeto se sobrepõe ao significado. A criança precisa ver tocar e manipular os objetos. Para a criança de quatro a seis anos acontece o inverso, a criança vivencia papéis
e situações do seu cotidiano por meio das brincadeiras.
As crianças aprendem brincando o significado do mundo. Justamente por estarem brincando,
elas sentem-se livres para arriscarem a fazerem coisas mesmo quando ainda não estão confiantes
de que possam fazê-la bem.
Os jogos e as brincadeiras são uma grande fonte de construção de significados e limites. Além
de estar comunicando-se com o mundo, a criança está se expressando. Daí a sua importância no
contexto da educação.
Segundo Almeida (2003) desde as comunidades primitivas até hoje o ato de brincar proporciona
à criança a apropriação e compreensão do mundo objetivo e a construção do mundo simbólico (ALMEIDA, 2003). Nesse sentido, é importante explicitar a importância dos brinquedos, das brincadeiras e
dos jogos, para o desenvolvimento das crianças nos diversos contextos sócio-histórico-educacionais.
Para Kishimoto (2006) é importante compreender o jogo, o brinquedo e a brincadeira como
atividades que promovem mudanças significativas no desenvolvimento infantil e não apenas como
um elemento presente no cotidiano das crianças.
OS MATERIAIS DE LARGO ALCANCE E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O processo criativo das crianças não acontece de forma isolada, mas do contexto da cultura,
da experiência e do tempo. As crianças podem usar diferentes tipos de materiais para construir suas
teorias e aspirações. Com essas construções, eles imprimem seu lugar no mundo jogando com
materiais de longo alcance.
Os materiais são um convite à experimentação, ampliando sua experiência e repertório, enquanto constrói o brincar, as crianças exploram seu entretenimento, usam sua intencionalidade para
usar sua imaginação. Para que a criança protagonize e se torne um comportamento social que promova a interação e o brincar, é necessário um relacionamento mútuo. Ao acessar esses materiais, as
crianças serão expostas às suas habilidades criativas, no contexto da criação de diferentes materiais,
proporcionando um banquete de possibilidades para o desenvolvimento infantil na fase original.
Na brincadeira de construção podemos observar nuances e conexões, nas quais a criança
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exerce autonomia sobre suas escolhas, ações e possibilidades construtivas, confrontam seus saberes, busca estratégias sobre materiais capazes de expressão criativa.
O contexto estético se torna um aliado nesses momentos de pesquisa, os espaços podem
ampliar o repertório de uma edificação ou se tornar limitados, a estética de um lugar deve levar em
conta o comportamento social das crianças no lugar, e quando projetamos nossos espaços, devemos
considerar a diversidade de grupos de interesse mostra e materiais, convidando as crianças a brincar
e construir. A organização dos materiais disponíveis leva em consideração o tempo de pesquisa e os
interesses do grupo, e o ambiente visual que convida a encontros e conexões é ideal para crianças.
Ao escolher entre uma grande variedade de materiais, o professor deve oportunizar que a
criança escolha o maior número possível de oportunidades para explorar, inventar, compartilhar, tocar
e recriar. Esse comportamento estimula e promove relacionamentos e dá às crianças a liberdade de
construir, compartilhar suas criações no ambiente escolar. Esta experimentação com a materialidade envolve a criança degustar novos elementos e criar, no qual tem a oportunidade de selecionar e
ordenar os materiais e recursos disponíveis, expondo-se a uma riqueza material.
MATERIAIS DE LARGO ALCANCE E LUDICIDADE
A difusão crescente dos direitos da criança fez surgir, conforme Pinto e Sarmento (1997), uma
recente preocupação com o mundo infantil: a importância da participação efetiva dessa população
na sociedade, assegurando-lhe a autonomia e o estatuto de atores sociais como direito.
É exatamente nesse sentido que se estrutura a proposta do brincar com sucata em espaço
privilegiado, com o objetivo de estimular a criança para a criação e transformação desses materiais,
ressignificando-os em seu universo de acordo com sua vivência. Dessa forma, o brinquedo criado
espontaneamente pode possuir inúmeros significados que não são óbvios nem evidentes.
Os materiais de largo alcance e a brincadeira com eles podem ser fonte de transformação e
tomada de consciência acerca da realidade
[...] enquanto usa, manipula pesquisa e descobre um objeto, a criança chega às próprias
conclusões sobre o mundo em que vive. Quando puxa, empilha, amassa, desamassa e dá
nova forma, a criança transforma, brincando e criando ao mesmo tempo. Poder transformar,
dar novas formas a materiais como quiser, propicia à criança instrumentos para o crescimento saudável, que a estimulam a explorar o mundo de dentro e o mundo de fora, dando a eles
nova forma, no presente e no futuro, a partir de sua experiência [..] (MACHADO, 1995, p.27).

A Educação Infantil é um período importante da educação do ser humano. Assim como outras
fases do ensino, tem características e necessidades específicas. Nessa fase, é importante valorizar
as vivências e o mundo das crianças, por meio de atividades próprias da cultura infantil (atividades
lúdicas e imaginativas) e conteúdos pedagógicos facilitadores (jogos, brincadeiras, brinquedos, entre
outros), que garantam o interesse e a motivação das crianças.
Os conteúdos devem ser trabalhados de forma a adquirirem significado para que a criança
possa construir sua identidade, compreender sua realidade e motivar-se para uma atitude de construção no meio social em que vive, visando a sustentabilidade.
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A Educação Ambiental pode ser desenvolvida na educação infantil por meio dos jogos de
construção, com a utilização de diferentes materiais de longo alcance para a confecção do brinquedo
ou jogo.
Assim, o trabalho com jogos e brincadeiras torna-se um meio para se alcançar a educação
integral, trabalhando com a ética, o social e o intelectual da educação de forma ampla e global, pois
vincula ações cognitivas, afetivas e motoras que objetivam um aprendizado significativo ao seu contexto social.
Nessa atividade lúdica construtiva, também entram limites e regras, que são ponte entre subjetividades e objetividades, são introduções ao princípio da realidade na medida em que as crianças
são desafiadas a concretizarem seus projetos.
“A concepção de um brinquedo implica reflexão, percepção e observação do objeto com o qual
seja possível brincar ou jogar” (SOLÉ, 1992. p. 37). Na execução desse projeto criativo, a criança
também trabalha sua autoimagem e sua autoestima, reconhece-se e reconhece o outro.
Quando estimulamos a confecção do brinquedo por meio do jogo de construção, a criança pode
refletir sobre as melhores adaptações para esse material no ato de brincar. Nos jogos de construção,
a criança desenvolve habilidades para medir, imaginar e planejar suas ações, bem como compreender
tarefas colocadas pelos adultos. A criança em idade pré-escolar pode utilizar diferentes materiais
associados para a construção de uma casa, de um avião ou de um carro, por exemplo.
O principal em um brinquedo não é sua procedência, seu grau de sofisticação e a beleza de
sua aparência, mas seu poder de envolver a criança em uma atividade lúdica e criativa. Os jogos
construídos geralmente são confeccionados com produtos recicláveis (sucata). Esse material não é
lixo ou coisa que foi jogada fora, mas sim, um objeto que já teve determinado uso e que agora passa
a ser matéria-prima, para ser transformada, adquirindo um novo significado: garrafas PET, latinhas
de alumínio, jornais, tampas de garrafas, etc. Quando a criança cria e improvisa o seu brinquedo,
ela transforma materiais que seriam descartados como lixo em objetos com novos significados e
utilidades.
Os jogos de construção caracterizam uma adequação progressiva dos símbolos à realidade
simbolizada, é a busca cada vez mais intensa e curiosa da criança pela semelhança entre o significante e o significado.
Na construção dos brinquedos, deve-se procurar estimular a questão da responsabilidade
socioambiental, planejando uma ação pedagógica que leve o aluno a perceber como pode contribuir
para a melhoria da qualidade de vida e no cuidado com o meio ambiente como fator determinante
na qualidade de vida.
Ao brincar criando brinquedos com reutilização de produtos diferenciados (garrafas e tampinhas
de pet, embalagens de leite tetra-Pack®, cabos de vassoura etc.) favorecemos a criatividade dos
alunos de maneira prazerosa enfatizando os cuidados com o meio ambiente e permitimos ao aluno
ressignificar esse novo objeto de acordo com a sua realidade. Além disso, propicia a intermediação
para que a criança se prepare para a vida, assimilando a cultura do meio, integrando-se a ele, adap262
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tando as condições que o mundo lhe oferece e aprendendo a desenvolver ações de preservação,
atuando como agente de transformação mesmo sem se dar conta disso.
O papel do educador nesse contexto é intermediar e oferecer as condições necessárias
para o desenvolvimento de atividades que contemplem a educação ambiental e também
as relações com o meio e as pessoas que as cercam de maneira espontânea, respeitando
e nutrindo o interesse da criança. É fundamental que se assegure à criança o tempo e os
espaços para que o caráter lúdico do lazer seja vivenciado com intensidade capaz de formar
a base sólida para a criatividade e a participação cultural e, sobretudo, para o exercício do
prazer de viver. (MARCELINO, 1996, p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje em dia percebe-se que há uma grande preocupação quanto à responsabilidade social
no que se refere à educação ambiental. Pensar em formar cidadãos conscientes de seu papel na
sociedade e do compromisso em atuar visando o bem estar, garantindo a qualidade de vida sem
degradar o meio ambiente é uma das atribuições da escola nesse contexto.
O uso de materiais de largo alcance estão presentes no projeto político pedagógico e nos
documentos oficiais que regem a prática pedagógica nas instituições escolares. Assim, sendo a educação infantil parte desse processo, há a necessidade de integrar nas ações pedagógicas, atividades
que correspondam à necessidade da construção de uma consciência ambiental.
Na educação infantil as atividades lúdicas são fundamentais para promover o desenvolvimento integral da criança. Por esse motivo, as ações descritas neste artigo trazem o lúdico associado
à educação ambiental, com atividades realizadas a partir da reutilização de diferentes materiais,
visando a formação de um conhecimento acerca da correta seleção de materiais e ressignificando
o conceito de lixo.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica: técnicas e jogos pedagógicos. São Paulo: Loyola,
1990.
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei
nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Brasília, DF: MEC, 1996.
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.
FRIEDMANN, A. Brincar:crescer e aprender. O resgate da cultura infantil. São Paulo: Moderna,
1996
KISHIMOTO, T. M. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 1998.
__________, Tizuko Morchida. O jogo, o brinquedo, a brincadeira e a educação. São Paulo:
263

Revista Territórios

Março 2022

Cortez, 2006.
MACHADO, Marina M. O brinquedo-sucata e a criança: a importância do brincar, atividades e
materiais. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1995.
MARCELINO, N. C. Estudos do lazer: uma introdução. Campinas: Autores Associados, 1996.
PIAGET, J. A Formação Do Símbolo Na Criança. Rio De Janeiro: Zahar, 1976.
PINTO, Manuel; SARMENTO, Manuel Jacinto. As crianças e a infância: definindo conceitos,
delimitando o campo. In: PINTO, Manuel; SARMENTO, Manuel Jacinto. As crianças: contextos e
identidades. Portugal: Ed. Universidade do Minho, 1997.
SOLÉ, Maria de B. O jogo infantil: organização das ludotecas. Lisboa: Instituto de Apoio à Criança,
1992.
VYGOTSKY, Lev S. La imaginación y el arte en la infancia: ensayo psicológico. 6. ed. Madri,
Espanha: Ediciones Akal, 2003.
_________, L.S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

264

Revista Territórios

EDUCAÇÃO EAD COMO SOLUÇÃO PARA FALTA
DE EDUCAÇÃO NO BRASIL
PATRÍCIA APARECIDA KIMURA TANAKA

Graduação em Pedagogia pela Faculdade Católica de Brasília (2010) Professora de Educação Infantil no CEI
Madre Paulina.

RESUMO
A importância da educação não é novidade, já que possui uma função essencial no fornecimento
de dignidade como o conhecimento oferecido, contribui para a formação cidadã, visando a transformação do meio social. Considerando tal importância da educação, faz-se necessário oferecê-la de
maneira que todos possam ter acesso a tal direito fundamental de cada cidadão. Este trabalho de
conclusão de curso procura entender se o ensino superior a distância, por ser um dos meios mais
versáteis em termos econômicos, é uma opção viável para solucionar a falta de educação acessível
no Brasil. Além de tentar responder tal questionamento e apontar os desafios a serem superados
pontuará quais são as características necessárias para uma educação a distância eficiente, com
tutores especializados no ensino EAD e que proporcionem uma formação acadêmica de qualidade.
Como metodologia, utilizou-se a abordagem qualitativa, por meio de análise das referências bibliográficas selecionadas acerca do tema.
Palavras-chave: Educação; Ensino Superior EaD; Formação acadêmica de qualidade.
INTRODUÇÃO
A educação possui funções importantes na sociedade, como fornecimento de conhecimento,
mas, muito mais do que isso, a educação auxilia na formação de indivíduos, e principalmente de
cidadãos, dotados de senso crítico e de conhecimento acerca dos direitos fundamentais e sociais. e
não apenas de transmissão de conhecimento técnico para uma formação superior que possibilite um
emprego com boas remunerações. De acordo com o Art.205 da Constituição Federal “A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”. Sendo assim, além de possuir uma função importante na formação
do indivíduo, é direito do cidadão ter acesso a tal formação educacional.
Considerando esse cenário, em que muitos não possuem acesso a uma educação de qualidade ou condições financeiras para custear um ensino superior que realmente prepare o aluno
para o mercado de trabalho, transmitindo o conhecimento teórico e prático, visando uma formação
qualificada do indivíduo para ingressar no mercado de trabalho, o ensino a distância possibilita uma
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maneira mais acessível sempre foi um objetivo de universidades e escolas, mas atualmente, podemos
observar um crescimento gigantesco de cursos de formação superior, regulamentados pelo MEC e
que te possibilitam além de um valor acessível, a comodidade de não precisar se locomover até o
ambiente acadêmico.
Este projeto de conclusão do curso de pós graduação em Ensino EAD possui como objetivo
responder se a educação a distância é uma opção viável para solucionar tantos problemas econômicos
quanto sociais da comunidade brasileira, já que possibilita o acesso a uma educação de qualidade
com um valor acessível para a população.
Considerando a falta de um ensino de qualidade e acessível para a população brasileira, que
transforme não só a vida do indivíduo, como ele mesmo, faz-se necessário compreender quais são os
desafios dessa maneira de ensino que se tornou tão popularizada devido a transmissão do Covid-19
e que ocasionou a permanência das famílias em suas residências, adotando obrigatoriamente o ensino remoto, e principalmente, se realmente é uma medida viável de ensino para o contexto brasileiro
como uma maneira de erradicar a falta de acesso à educação, um direito fundamental de qualquer
cidadão, que como já foi dito anteriormente, garantido por Lei e dever do Estado de prover tal direito
a todos os indivíduos, independente de sua condição social. Posto isso, como metodologia, utilizou-se a metodologia qualitativa, em que foram analisadas as referências bibliográficas selecionadas.
DESENVOLVIMENTO
O ser humano só é livre quando ele conquista a sua autonomia, mas essa conquista é uma
construção árdua que envolve fatores históricos e sociais. O resultado dessa conquista é a cidadania.
E é isso que nos caracteriza como sociedade dentro daquilo que chamamos de Estado. Na Antiguidade Clássica Aristóteles chamou o ser humano de Zóon Politikon (animal político) apresentando a
importância do grupo social para o ser humano. A sociedade organizada em Estado é uma construção
antiga na história, mesmo que tenha deixado de ser uma organização oficial por um determinado
momento. O conceito de Estado nasce na Antiguidade, no mundo medieval tem-se outra organização
política para ser retomado como o que conhecemos após a Idade Média.
Desde a sua gênese o ser humano, mesmo sendo um ser individual, só se realiza na sua
característica grupal, pois nela constrói a sua identidade e hoje é traduzida pelo personagem que
chamamos de cidadão. A Educação e a Legislação Social produzida pelo Estado para mostrar como
concomitantes elas agem na transformação social do cidadão e principalmente depois apoiada por
essa legislação social à educação no seu formato de Educação a Distância (EaD) atua também como
protagonista desse processo.
É esse processo na sociedade atual que permite o resgate da cidadania por um percentual
enorme da população que ainda está excluída até do direito à cidadania e, portanto, não estavam
inseridos na sociedade e, portanto, resguardados por ela.
Na década de trinta com a efetivação da expansão industrial brasileira é que esse quadro
inicia uma pequena transformação. A educação ganha mais importância. A Politécnica de São Paulo
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e junto com ela as missões francesas e americanas que deram o formato da USP, criada para dar
suporte técnico a esse programa de desenvolvimento. Na legislação o grande marco é a conquista
constitucional do direito à educação na Constituição de 1934.
POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO
Dentre as políticas públicas adotadas, que são as ações e medidas que o Estado adota para
atender aos anseios e organizar a sociedade, a questão da educação torna-se uma das que mais
merecem destaque. Isto porque, por meio de da educação, oportuniza a inclusão social dos indivíduos
de uma determinada sociedade, possibilitando a ascensão de classes. A mobilidade social de uma
classe inferior para outra superior vem sendo percebida ano a ano; aqueles que tiveram acesso à
educação pelas políticas sociais também ascenderam à classe social.
É importante salientar que a sociedade vive em constante transformação, sejam elas: culturais,
sociais ou tecnológicas. Com isso, a educação ganha força para que o indivíduo adquira conhecimento
e ajude a desenvolver o meio a que ele está inserido. Observamos que a transformação social tem
sido incentivada pelas políticas sociais em que a educação tem sido priorizada.
A partir dos conhecimentos e informações transmitidos por meio da educação, o indivíduo de
uma sociedade passa a ter uma concepção social, cultural e política diferenciada. Exatamente por
isso, durante muitos anos pouco se investiu em Educação no Brasil. Não havia interesse, portanto,
em políticas sociais voltadas para a preparação e educação do cidadão. O que aumentou ainda
mais o processo de exclusão social, principalmente de grupos já histórica e socialmente excluídos,
como negros, indígenas, imigrantes e outros grupos sociais. No passado esse conhecimento, que
hoje é “facilmente” adquirido ou repassado, era limitado às classes sociais dominantes, ou seja, às
detentoras do poder.
Só o conhecimento, por meio de diferentes linguagens, mediadas ou não pela tecnologia,
garante a possibilidade de agir e interagir de forma efetiva na sociedade moderna e distanciamento
dos saberes que condenam o indivíduo ao isolamento. A educação não era difundida como se vê
nos dias atuais, onde o Estado desenvolve programas sociais visando atingir melhor a distribuição
de benefícios a população. Hoje, no mundo globalizado, a educação mesmo que de forma desigual é
ofertada a todos, podendo trazer mudanças para o indivíduo em vários aspectos, mas principalmente
cultural e social. Portanto, é por intermédio dela que se constroem habilidades e competências capazes de transpor barreiras sociais, como por exemplo, o indivíduo que adquire um emprego melhor e
ascende de classe social. O ensino superior, por exemplo, proporciona grandes transformações na
vida do indivíduo, como ascensão social e inclusão de sua cidadania (ABREU, 1999, p.12).
Vale destacar que a sociedade civil organizada construiu as mudanças sociais, reivindicando
os seus direitos. Como consequência dessas conquistas o Estado passa a ofertar esses direitos que,
ainda estão aquém da necessidade e da qualidade ofertadas.
Houve a remoção de uma barreira que impedia a educação chegar a todos, assim o compartilhamento de ideias e de conhecimento, ganhou força para que a construção do saber seja hoje
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uma realidade. As políticas adotadas pelo Estado fortalecem essa ideia. Com isso percebeu-se a
necessidade de uma atenção especial aos cidadãos em condições inferiores, ou melhor, aos desfavorecidos pelas políticas sociais ainda em desenvolvimento, para igualarem suas oportunidades aos
que estão nas camadas favorecidas da sociedade.
A cidadania só é edificada pela educação e em sua prática cotidiana, pois hoje já se tem a
ideia do cidadão, o que no passado era um mero indivíduo subordinado às classes dominantes. E
o que se vê atualmente é a construção de uma sociedade mais forte e mais crítica e, portanto, autônoma quando educada, conhecedora e respeitadora quanto aos seus direitos e deveres, portanto
ativamente participante.
Uma sociedade se torna uma nação quando é capaz de responder aos desafios postos pela
história. No caso da educação, uma das grandes tarefas da democracia é fazer desse serviço um
bem público, entendendo-se que, somente quando for oferecida com a mesma qualidade em qualquer escola do País será possível dizer que nessa sociedade existe educação pública. Quando a
sociedade incorporar a educação como valor social e se mobilizar para que todos e cada um dos
brasileiros tenham educação de qualidade será possível responder a esses desafios. (MSE-MEC)
Para tanto, as políticas públicas são responsáveis por implementar projetos que colaborem
no processo contra a desigualdade social. Por meio da educação – parte dos projetos – a sociedade
ganha mais qualificação, passando a ser competitiva de forma igualitária. Infelizmente, os projetos
e iniciativas de um determinado país acontecem em uma velocidade determinada pelas prioridades
do Governo local. No Brasil, com base nos programas atuais que veremos adiante, a educação tem
tido um crescimento exponencial.
A partir do momento que o cidadão passa a participar, de maneira intelectual, nas decisões de
políticas que o Estado oferece, a sociedade se desenvolve de maneira racional, e assim o indivíduo
amplia sua capacidade intelectual nas decisões de políticas que o Estado oferece, a sociedade se
desenvolve de maneira racional, e assim o indivíduo amplia sua capacidade intelectual.
Antes de falar de maneira mais detalhada acerca da educação a distância e seus desafios,
convém mencionar sua origem e seu possível autor/criador. A origem de tal modalidade se deu com o
educador sueco Börje Holmberg, que ouviu a expressão “ensino a distância” na Universidade Alemã
de Tubigen, porém, para o educador, seria uma educação por correspondência, já que o envio dos
materiais de estudo era feito por meio dos correios. Com a percepção e preocupação de uma nova
necessidade de conciliar estudo e o mercado de trabalho aos alunos do ensino superior, o Dr. John
Sperling fundou em 1973 o Apollo Group. Este grupo é reconhecido por seu pioneirismo no método
de educação à distância nos Estados Unidos, acreditando grandemente nesse sistema de aprendizagem, foi inovando e buscando parcerias em outros países do mundo, ampliando as oportunidades
de ensino a muitos estudantes do mundo inteiro.
No Brasil a Educação à Distância apareceu por volta de 1904. Na ocasião, as instituições de
ensino internacionais ofereciam cursos pagos por correspondência, ou seja, via correio, onde os
alunos efetuavam o pagamento do referido curso desejado, recebia o material impresso para estudar
em casa e posteriormente preenchia as atividades e as enviava para correção, nesse tempo, eram
268

Revista Territórios

Março 2022

apenas o aluno e o material didático, era uma autonomia muito mais centrada no indivíduo, o qual
ficava sem auxílio algum para tirar dúvidas.
Com a globalização, e principalmente, com a invenção da internet, que revolucionou todos os
processos de comunicação e principalmente de aprendizagem, o ensino a distância possui novos
desafios e precisou se adaptar no contexto que está inserido, de constante transformação.
Para Moran (2002), A Educação à Distância (EaD) é o processo de ensino – aprendizagem,
mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente.
A educação à distância – EaD é uma forma de ensino que ganhou forças após a elaboração da lei
nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), com o intuito de desenvolver
práticas que torne possível a educação ser passada a todos. A educação a distância possibilita a
aproximação, ou melhor, o encurtamento da distância que há para um país que nem o Brasil de grande
expansão territorial. Com isso, as pessoas que estão envolvidas nessa forma de ensino, têm contato
com outros tipos de pensamento e cultura; outra realidade da que se vive apenas no seu meio.
Pode-se dizer que o EaD vem oportunizar o acesso à educação para as pessoas que dela
necessitam, sendo um instrumento facilitador da oportunidade de frequentar cursos técnicos ou faculdade. E o Estado a perceber como forma de expandir suas políticas de inclusão social, fazendo
com que a educação seja oportunizada a todos, diminuindo assim as desigualdades sociais e consequentemente dando oportunidade de acesso ao conhecimento.
A educação hoje é uma das necessidades que o Estado prioriza quando da elaboração dos
seus planos de políticas sociais, de forma regionalizada e tratada de uma maneira bem especial para
aqueles que buscam na educação uma forma de se manter nos dias atuais. Fácil de perceber isto
quando nos remetemos ao passado onde se vivia de uma maneira mais “simples”: o mundo rural,
em sua cultura observava outras manifestações, não existia a preocupação com o mundo a sua
volta, pois da terra se tirava seu sustento. Hoje se vive em um mundo globalizado, a urbanização se
firmou como realidade. As novas relações sociais transformaram o indivíduo. A qualificação da mão
de obra para o mercado é um dos problemas estruturais no atual processo de desenvolvimento do
país. A educação tem que ser uma realidade, caso contrário não há desenvolvimento. É ela quem
capacita o indivíduo para a vida, seja social ou profissional, onde a competição por meio de requisitos
que atendam as demandas do mercado sejam os diferenciais que a educação pode proporcionar.
O mundo da economia parece requerer, tanto na formação de ideias como no desenvolvimento
de disposições e condutas, exigências diferentes das que demanda a esfera política na sociedade
formalmente democrática onde todos os indivíduos, por direito, são iguais ante a lei e as instituições.
(SACRISTÁN, 1992, p. 20).
O conhecimento hoje é fundamental para o ritmo que a globalização impõe sobre o indivíduo.
Como no passado não se exigia tanto como agora, o indivíduo não via a necessidade de adquirir
conhecimento, até porque não lhe era imposto nada e também o Estado não facilitava o acesso à
educação como nos dias atuais. Por intermédio da legislação e da necessidade de expandir o conhecimento é que as políticas públicas evoluem de forma acelerada para acompanhar a evolução e
as transformações que o mundo vive.
269

Revista Territórios

Março 2022

Uma oportunidade de expandir o saber aos que necessitam é implementar de forma racionalizada a educação a distância, pois é por meio dela que a educação servirá aos necessitados.
A educação a distância vem auxiliar o ensino para que o conhecimento alcance todos os
indivíduos que tenham dificuldade para estarem presentes em um ambiente físico de aprendizado.
A EaD faz com que as mesmas informações transmitidas a um aluno de uma grande cidade alcancem outro aluno que mora distante dos grandes centros. O ensino é fornecido de forma equivalente
em todos os lugares, sem distinção ou distorção. Santos (2008) destaca que, no contexto brasileiro
merece ser ressaltado, ainda, o discurso de que a modalidade de educação a distância constitui-se
forma de “democratizar” o acesso à educação superior.
Uma pessoa que tem uma vida agitada e trabalha com horários distintos pode se beneficiar da
EaD a partir do momento em que ela escolhe o melhor horário em que possa se dedicar ao estudo
independente de um horário fixo pré-determinado, como ocorre no ensino presencial. Este fator pode
aumentar a procura por este tipo de ensino por alguns indivíduos, como afirmam Grant e Spencer
(2003), muitos alunos procuram cursos de EaD em função de sua flexibilidade, sobretudo em relação
à administração do próprio tempo para se dedicar aos estudos. Pessoas que têm dificuldade de locomoção e moradores de grandes cidades que sofrem com constantes problemas com transportes
públicos, altos índices de violência, grandes engarrafamentos também estão inclusos neste grupo.
Em contraponto, moradores de casas e vilas afastadas das cidades também.
Além das dificuldades, já discutidas, não podemos esquecer que por meio do EaD há um
compartilhamento ainda maior de ideias, as quais não estão limitadas apenas em um pequeno
espaço, seja ele no município ou no estado da federação, mas sim no País como um todo. Isso
faz com que os alunos interajam entre si e como um todo, conhecendo outras culturas, costumes,
realidades, preocupações, fortalecendo o que até aqui é proposto: inclusão social. Assim o aluno
tem a oportunidade de, sem sair de casa ou do trabalho, estar em um ambiente de ensino voltado
ao seu contexto. O EaD muda a sociedade a partir do momento que oferece acesso à formação de
qualquer nível (médio, superior, pós-graduação) a pessoas com problemas de acessibilidade, tempo
e distância, por exemplo, para se dedicar aos estudos.
Porém, a sociedade moderna exige constantes reciclagens, aperfeiçoamentos, atualizações
das ideias e concepções. O mundo sofre constantes mudanças principalmente tecnológicas e isso
exige que as pessoas estejam aptas a se adaptarem a elas. A tecnologia foi fundamental para o
crescimento da EaD. Desde o ensino por intermédio do correio até a internet, passando pelo rádio e
TV, a sociedade vem mudando as suas concepções de transmissão de conhecimento. A cada dia,
devido ao crescimento exponencial da tecnologia, a informação é transmitida de forma mais rápida
e com maior alcance populacional.
Os meios de comunicação e as tecnologias disponíveis dão as condições de formar, atualizar,
qualificar, requalificar, converter profissionalmente as pessoas no decorrer de toda uma vida. Ou seja,
mediante à educação aberta, continuada e a distância ou educação virtual interativa, que contém
em seu seio a semente da democratização e da transdisciplinaridade, pode-se, de forma articulada
com a educação presencial, atender às amplas necessidades e desafios educacionais dos mundos
da escola, do trabalho, da cultura e da cidadania (ABREU, 1999, p.12).
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Não basta apenas informatizar a instituição de ensino, é necessário que os profissionais estejam
preparados para lidar com estes artifícios. Até mesmo os professores que estão enquadrados num
grupo de pessoas possivelmente já educadas deverão estar sempre em constante aperfeiçoamento.
Segundo Freire (2005), a educação tem caráter permanente. Não há seres educados. Estamos todos
nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos.
A educação a distância oferece uma ampla opção de aprendizado, como os materiais impressos, vídeos, links, hiperlinks, arquivos digitalizados, CDs, entre outros, o que permite ao aluno maior
adaptação ao conhecimento. O aluno tem várias formas de aprendizado e pode se adaptar ao que
lhe for conveniente. Nesta mesma concepção, a EaD também pode proporcionar vários métodos
de ensino dependendo da matriz epistemológica adotada. Pode-se ou não, por exemplo, optar pelo
diálogo como prioridade. A relação dialógica pode acontecer de forma síncrona – por meio de programas de comunicação instantânea – ou de e-mails. O diálogo aparece na EaD, então, para proporcionar maior qualidade de ensino e aproximar-se ainda mais do que ocorre no ensino presencial.
Ele pode também ocorrer de forma individual ou em grupos; fazendo com que haja maior interação
entre professores e alunos.
Assim como o professor do ensino presencial tem a função de organizar o material didático,
o tutor e/ou professor da EaD precisa, além disso, propor atividades, organizar o material, direcionar
o conteúdo, perceber as dificuldades e estar em contato integral com o aluno.
A educação a distância cresce significativamente em todo o mundo, merecendo atenção das
mais diversas áreas do conhecimento. Incentivados pelas tecnologias de informação e de comunicações (TICs), as quais criaram novas possibilidades de interação e pela inserção das mesmas em
todos os processos produtivos, “cada vez mais cidadãos e instituições vêem nessa forma de educação um meio de democratizar o acesso ao conhecimento e de expandir oportunidades de trabalho
e aprendizagem ao longo da vida” (NEVES, 2007).
Esse cenário de crescimento e expansão, “também incentivou a produção acadêmica e a
pesquisa na área, passando a haver um investimento na conceitualização e caracterização da EAD”
[8]. Nesse sentido, pode-se apontar como características da Educação a distância: “a separação
quase permanente do professor e do aluno durante todo o processo de aprendizagem; a influência
de uma organização educacional [...] e a ausência quase permanente de um grupo ao longo de todo
o processo de aprendizagem” (MORAES,2004).
Mediante estas características, a educação a distância pode ser definida como: “o aprendizado
planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições
organizacionais e administrativas especiais” (MOORE; KEARLY,2007).
Nesse sentido, ressalta-se que, para que seja oferecida uma educação de qualidade, é necessária uma organização eficiente por parte da organização e uma equipe multidisciplinar com profissionais preparados para atuar na educação a distância. Destarte, é importante a organização estar
preparada, para oferecer ao aluno a distância, quantidade e qualidade nos momentos de interação
e agentes que medem estes processos. Dessa maneira, são criados serviços de apoio aos alunos,
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e mais precisamente, sistemas de tutoria, para auxiliar os alunos.
A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL
O acesso à internet e às mídias sociais, além do exponencial crescimento da tecnologia, permitiram que várias atividades sejam realizadas de maneira remota. Isso possibilitou o aumento do
acesso à educação e a popularidade do ensino a distância em todo o País. Em 2019, a Associação
Brasileira de Educação a Distância divulgou pesquisa que mostrou o aumento de 17% em números
de alunos matriculados de 2017 para 2018, com concentração destes alunos na região sudeste do
Brasil (43%). Isso significa que antes da pandemia o país já contava com 9 milhões de estudantes
no EAD.
Entretanto, esse tipo de modalidade ainda enfrenta diversas dificuldades. Elas estão relacionadas, em grande parte, com um mercado extremamente desafiador, com taxas de evasão que chegam
ao dobro do ocorrido nos cursos presenciais e com a necessidade de buscar meios que permitam
o acesso às pessoas com deficiências, por exemplo.
OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Com um mercado recheado de desafios, a educação a distância enfrenta inúmeras dificuldades.
Em diversos aspectos, por exemplo, os formatos mais tradicionais, que contam com professores em
sala de aula, são considerados pela maioria das pessoas como mais seguros ou confiáveis, embora
sejam evidentes os avanços do EAD em termos de metodologias, tecnologias e qualidade de ensino.
Dentre os inúmeros desafios do ensino EaD, podemos citar a desigualdade presente no Brasil,
sendo desigual em vários aspectos, fato esse que impacta diretamente na Educação, ficando ainda
mais sério quando falamos de EAD. Como esta modalidade de estudo exige uma autonomia e organização do estudante, a falta de base educacional e o nível socioeconômico impactam diretamente
no aproveitamento dos conteúdos oferecidos via plataformas digitais.
Além disso, em maio de 2020 o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF divulgou pesquisa que mostra que 4,8 milhões de crianças e adolescentes, na faixa de 9 a 17 anos, não
têm acesso à internet em casa no Brasil. O dado corresponde a 17% da população brasileira nesta
faixa etária. No Brasil, há 8,45 milhões de estudantes de graduação, sendo 75,4% matriculados em
universidades privadas. Dos estudantes das universidades federais, 53,5% são de família com renda
mensal per capita de até um salário mínimo; 54,6% são do sexo feminino; 51,2% são pretos, pardos
ou quilombolas; e 0,9% são indígenas. Quanto às condições materiais desses estudantes, temos
que 74,9% das residências têm algum tipo de acesso à Internet, sendo 98,7% do acesso feito por
meio do celular. Residências que possuem microcomputador correspondem a 43,4% (IBGE,2020b).
Uma vez que o Ensino Remoto Emergencial implica uso de tecnologia, é relevante que cada
instituição define que variáveis relacionadas aos estudantes precisam ser conhecidas para que suas
condições sejam caracterizadas. Sem isso, é alto o risco de exclusão de boa parte deles. Embora os
dados oficiais do Inep possam indicar caracterização inicial do perfil dos estudantes, cada instituição
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de Ensino Superior precisará caracterizar as especificidades de seu público em particular. Superar
esses desafios exige estratégias da escola e capacitação dos professores para entender como o
atendimento pedagógico pode suprir estas diferenças.
Outro desafio importante a ser considerado é a capacitação profissional e tecnológica. Ao longo
dos anos, as formas de aprender e ensinar passaram por transformações que trouxeram abordagens
muito mais dinâmicas. Como um fenômeno ainda recente, o EAD exige muitas vezes competências e
recursos tecnológicos específicos para o estabelecimento de metodologias eficientes que respondam
às demandas dos alunos e do mercado de trabalho.
Apesar das dificuldades, professores e equipes pedagógicas estão trabalhando muito e buscando uma adequação rápida às demandas dos alunos em todos os níveis. É necessário que as
instituições de ensino capacitem seus professores para operar as ferramentas tecnológicas, para
que elas se tornem aliadas e não um obstáculo no processo de ensino aprendizagem.
Quanto a esse desafio especificamente, cabe dissertar de maneira breve a respeito do tutor
e a sua função importante no auxílio do processo de ensino aprendizagem. O tutor é uma pessoa
que assume diversos papéis e cujo objetivo principal é o acompanhamento do estudante em seus
esforços de aprender. Tendo conhecimento de base do conteúdo, ele é um facilitador que ajuda o
estudante a compreender os objetivos do curso, um observador que reflete, um conselheiro sobre
os métodos de estudo, um psicólogo que é capaz de compreender as questões e as dificuldades do
aprendiz e de ajudá-lo a responder de maneira adequada e, finalmente, um especialista em avaliação
formativa. A essas funções pode ser acrescentada aquela de administrador para dar conta de certas
exigências da instituição (DESLISE, R. et al. 1985).
Numa abordagem sistêmica e interacionista da modalidade a distância, a orientação é um
dos elementos do processo educativo que possibilita a ressignificação da educação e o rompimento
da noção de tempo-espaço da escola tradicional. O orientador, paradoxalmente ao sentido atribuído
ao termo “distância”, necessita estar permanentemente em contato com o estudante, mediante a
manutenção do processo dialógico, em que o entorno, o percurso, as expectativas, as realizações,
as dúvidas, e as dificuldades são elementos dinamizadores desse processo.
O processo dialógico que se estabelece entre estudante e orientador é único, porque num
tempo/espaço de cada um dos estudantes em particular, de maneira diferente do que acontece na
relação educacional tradicional, em que o tempo e espaço são objetivados, dissociados da subjetividade do sujeito. Na educação a distância, a interlocução estudante – orientador é exclusiva.
Assim o principal papel do tutor, seja tutor presencial ou tutor à distância, é de fazer o possível
para garantir o sucesso do curso no qual está engajado, realizando ações articuladas entre os diversos atores do processo, como a coordenação do curso, os professores das disciplinas, os alunos, e
os sujeitos do grupo onde exerce a atividade, num exercício de construção e reconstrução contínuo.
O tutor apoia as ações pedagógicas do curso amparando os alunos por meio da mediação
com os materiais didáticos e os meios tecnológicos. Preti (2003, apud DESLISE et al.1985), confirma
que o professor tutor ao ter o conhecimento de base sobre o conteúdo: É um facilitador que ajuda o
estudante a compreender os objetivos do curso, um observador que reflete, um conselheiro sobre
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os métodos de estudo, um psicólogo que é capaz de compreender as questões e as dificuldades do
aprendiz e de ajudá-lo a responder de maneira adequada e, finalmente, um especialista em avaliação
formativa (PRETI, 2003, apud DESLISE et al, 1985).
As várias pesquisas acerca do papel do tutor nos levam a concluir que a dimensão do papel
do tutor fica extremamente ampliada, deixando de ser um transmissor e repetidor de informações,
passando a ser um orientador de reflexões que possibilitam novos saberes.
Entre os quesitos necessários para atuar como tutor e considerando o caráter pedagógico e
organizacional, podemos citar os seguintes pontos a serem observados em uma seleção para o cargo
de tutor, sobretudo ao que diz respeito ao cargo de tutor presencial: competências relacionadas à atitude, conhecimento pedagógico, conteúdo, habilidades técnicas, relacionamento e valor. De maneira
complementar, ara Dion (apud PRETI, 1996), o professor da Educação a Distância, necessita de:
“um conhecimento de base do conteúdo, é um facilitador que ajuda o estudante a compreender os objetivos do curso, um observador que reflete e um conselheiro sobre os métodos
de trabalho, um psicólogo que é capaz de compreender as questões e as dificuldades do
aprendiz e de ajudá-lo a responder de maneira adequada e, finalmente, um especialista em
avaliação formativa (DION, 1985, apud PRETI, 1996, p. 42-43).”

Ademais, a falta de investimento, também encontrado no ensino tradicional, é a deficiência
de investimentos em pesquisas de cunho científico sobre o processo de ensino – aprendizagem. A
carência é sentida, inclusive, nas práticas de aprendizagem virtuais — caracterizando dificuldades
para que a modalidade se estabeleça com credibilidade no País. Também há o preconceito em relação
à qualidade dos cursos, mesmo muitos cursos online oferecendo qualidade de alto nível e formando
profissionais plenamente capacitados e aptos para lidar com as inovações, a mentalidade de preconceito faz com que muitas pessoas acreditem que a educação a distância não tenha o mesmo peso
que um diploma presencial. Por último, a desconfiança do mercado também é um desafio importante
a ser destacado, já que algumas empresas julgam que o aluno formado em ambientes virtuais é
“preguiçoso”, embora a dedicação e a disciplina exigidas sejam traços marcantes da realidade do
EAD – que inclusive dá ao estudante uma carga diferenciada de responsabilidade no processo de
aprendizagem e na condução da sua formação. Ainda assim, observa-se por vezes desconfiança
com o currículo e com a qualificação dos candidatos a vagas de emprego.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho de conclusão de curso procurou observar de maneira inicial os desafios da
educação a distância no contexto social do Brasil, para que fosse possível tentar responder se o
ensino remoto é uma maneira viável para erradicar a falta de educação no país. Mesmo oferecendo
acessibilidade a quem não possui condições de obter uma graduação, a educação EaD referente ao
ensino superior envolve alguns desafios logísticos e estruturais que possui um a serem superados. Um
deles é o fato de que 17% dos jovens em idade de cursar a universidade ainda não possuem acesso
a internet para participar das aulas remotas. Além disso, um outro desafio estrutural da educação
que precisa ser superado para se obter um ensino EaD de qualidade é a disciplina e autonomia que
requer o estudo online, disciplina essa que não é ensinada ou muito menos incentivada nas escolas
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públicas do Brasil.
Considera-se importante destacar que mesmo com tais desafios, a educação a distância no
Brasil pode se beneficiar muito de gestão educacional estratégica – por meio de soluções de gestão
eficientes, que atendam às demandas da legislação e disponham de ferramentas que respondam às
especificidades do nicho, tanto em termos administrativos como nos aspectos acadêmicos contribuindo para o aumento da sua credibilidade junto a alunos e ao mercado. O Brasil ainda precisa evoluir
muito para ter um ensino remoto de qualidade, que além de superar os preconceitos e a desconfiança
acerca dessa modalidade de ensino, que se for estruturada da maneira correta, com profissionais que
possuam treinamento adequado que os prepare a serem auxiliadores do conhecimento dos alunos
dessa modalidade. Se a qualidade for alcançada com o devido investimento por parte do governo,
o mercado brasileiro mudará sua postura de preconceito e começará a mudar a perspectiva de
preconceito, e entender, que o ensino remoto é apenas uma modalidade diferente de ensino, mas
com a mesma eficiência do ensino presencial, e que muitas vezes pode ser até mais eficaz, já que
os alunos tem que possuir habilidades essenciais e importantíssimas, como autonomia de estudo,
organização, dedicação diária, disciplina, que muitas vezes não são trabalhadas no ensino presencial.
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RESUMO
Este artigo consisti em analisar as práticas de incentivo a leitura nos primeiros anos de infância;
analisando as estratégias utilizadas pelo educador e escola. A pesquisa realizada está fundamentada
nos pressupostos teóricos de Isabel Solé e de autores que trouxeram contribuições muito relevantes
para a reflexão deste estudo.
Palavras–Chave: Leitura; Estratégias; Incentivo.
INTRODUÇÃO
O ato de ler é fundamental para a formação do indivíduo e a escola muitas vezes se torna o
primeiro local a inserir a criança neste mundo leitor. A leitura proporciona a capacidade de se enxergar
inserido na sociedade, incentivado a participar dela com suas opiniões e a contribuir com suas ideias.
Dessa forma, é imprescindível que educadores possam refletir e buscar estratégias que sejam
enriquecedoras em suas práticas pedagógicas, intervindo para que as crianças se tornem leitores
assíduos, capazes de ler para compreender o mundo e participar de uma sociedade de forma crítica.
Contudo, para que se transforme num objeto de aprendizagem é necessário que tenha sentido do
ponto de vista do educando, que ele conheça e valorize.
A pesquisa realizada está fundamentada nos pressupostos teóricos de Isabel Solé e de autores
que trouxeram contribuições muito relevantes para a reflexão deste estudo.
OS PRIMEIROS CONTATOS COM A LEITURA
A criança é um sujeito histórico e de direitos que brinca, experimenta, interage e vivencia
situações em seu cotidiano, além disso, antes mesmo de entrar no ambiente escolar já tem um contato com a leitura em diversas situações, como por exemplo, no contexto social, familiar, por meio
de histórias, ilustrações, mídias e outras fontes. Em todas essas experiências e vivências a criança
estabelece aprendizados que devem ser considerados e apurados ao chegar no ambiente escolar,
de modo a proporcionar seu desenvolvimento integral.
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No ambiente familiar, algumas crianças têm os primeiros contatos com diversidades de materiais como jornais, livros de histórias e receitas que os pais ou responsáveis utilizam, entre outros. Ao
estimular a interação entre o texto e o leitor em formação, a leitura passará a ser uma das ferramentas
para o conhecimento de mundo, tanto no abstrato quanto no concreto. Os primeiros contatos com o
mundo letrado marcam a criança a tal ponto que elas se entusiasmam a aprender a ler e escrever
para poderem fazer suas próprias escolhas de leitura.
Ainda no ambiente familiar a leitura pode ser uma grande experiência para a criança, criando
um vínculo maior entre pais e filhos, iniciando com a observação das ilustrações dos livros lidos
pelos pais, com a audição de cantigas de ninar, de histórias para dormir, até que a criança se sinta
com vontade de contar e recontar ou ler suas próprias histórias, criando assim o gosto pela leitura.
Deixar as crianças levarem um livro para casa, para ser lido junto com seus familiares, é um
fato que deve ser considerado. As crianças, desde muito pequenas, podem construir uma
relação prazerosa com a leitura. Compartilhar essas descobertas com seus familiares é um
fator positivo nas aprendizagens das crianças, dando um sentido mais amplo para a leitura.
(RCNEI, 1998 p.135)

Dessa forma, antes mesmo da entrada na escola a criança passa por um processo de leitura no
ambiente familiar e contexto social. Mesmo não lendo de forma convencional e autônoma, a criança
carrega consigo experiências e vivências, e esses conhecimentos prévios devem ser ampliados ao
entrarem na instituição escolar.

O PAPEL DA ESCOLA E DO PROFESSOR COM A CRIANÇA EM RELAÇÃO À
LEITURA
O primeiro contato escolar é fundamental na percepção que a criança irá ter na interação
com os livros. A leitura precisa ser vista, principalmente a partir da Educação Infantil no qual estão
construindo o gosto pelo ato de ler, como algo de extrema importância.
O ato de Leitura é um ato cultural e social. Quando o professor faz uma seleção prévia da
história que irá contar para as crianças independente da idade delas, dando a atenção para
a inteligibilidade e riqueza do texto para a nitidez e beleza das ilustrações, ele permite às
crianças construírem um sentimento de curiosidade pelo livro (ou revistas, gibis, etc.) e pela
escrita. (RCNEl, 1998, p. 135)

Atualmente ler ou escrever de maneira mecanizada não significa uma interação plena com
os diferentes tipos textuais que circulam na sociedade. É necessário não apenas decodificar sons
e letras, mas compreender os significados do uso da leitura e da escrita em diferentes contextos,
utilizando e interagindo como prática social. É fundamental que a instituição escolar contribua para a
preparação de educandos capazes de participar como sujeitos do processo de desenvolvimento da
aprendizagem. “As funções da leitura na educação escolar centrando-me especialmente na leitura
como objetivo de conhecimento em si mesmo e como instrumento necessário para a realização de
novas aprendizagens.” (SOLÉ,1998, p.43).
A função da leitura é a compreensão e interpretação de uma informação, pois se não houver essa compreensão e entendimento a criança estará apenas decodificando letras, porém não
entendendo sua finalidade. É importante o professor oferecer materiais significativos e levar em
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consideração o modo peculiar com que elas aprendem. Garantir o espaço para fantasias de forma
lúdica, sem que o aprender a ler aconteça de forma forçada, mas pelo contrário possa garantir que
as crianças descubram a importância que a leitura assumirá em suas vidas.
Para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura é necessário que sinta
que é capaz de ler, de compreender o texto que tem em mãos, tanto de forma autônoma
como contando com a ajuda de outros mais experientes que atuam como suporte e recurso.
De outro modo, o que poderia ser um desafio interessante – elaborar uma interpretação
adequada – pode se transformar em um sério ônus e provocar o desânimo, o abandono, a
desmotivação. (SOLÉ,1998, p.42)

É importante que a leitura conduza a criança à compreensão do assunto lido e não simplesmente
repetição de informações para que assim, criticamente possa se dar a construção do conhecimento. Sendo de suma importância que o educador levante hipóteses bem formuladas que desafiem a
curiosidade da criança, aumentando assim, seu desejo de ler, descobrir, e dentro desta perspectiva
busque respostas para as possíveis dúvidas. Partindo desse pressuposto, o contato com diferentes
gêneros textuais auxilia para que as crianças ampliem o seu campo de entendimento, capacitando
a analisar, interpretar, julgar e descrever oralmente.
Como podemos fazer diferentes coisas com a leitura, é necessário articular diferentes situações – oral, coletiva, individual e silenciosa, compartilhada – e encontrar os textos mais
adequados para alcançar os objetivos propostos em cada momento. A única condição é
conseguir que a atividade seja significativa para as crianças, corresponda a uma finalidade
que elas possam compreender e compartilhar. (SOLÉ, 1998, p. 90)

O educador tem papel fundamental e determinante como fonte contínua de questionamento,
indagação, diálogo e mediação entre o acervo literário e a criança. Neste sentido, a aprendizagem
deve partir de uma perspectiva sistêmica e da ideia de um ser integral, que constrói ideias, hipóteses,
que não fragmenta suas experiências, cognição e emoção. A rotina escolar passa a ser um ambiente
favorável de vivências e os educadores, aqueles que captam a sutileza dos movimentos investigativos
das crianças, para que elas possam ter visibilidade e aprofundamento.
Nesse contexto a escola tem a função de criar condições e intervir para que os alunos se
tornem bons leitores a fim de torná-los capazes de ler para buscar informação, para se divertir, para
aprender dentre outros objetivos.
Garantir o acesso à leitura e a escrita é direito de cidadania. A escola tem um papel importante a desempenhar na concretização desse direito, contribuindo na construção do conhecimento de crianças e adultos e ajudando-os a nunca esquecer a história, a sempre
rememorar o esquecido, para que se torne possível_ mais do que nunca mudar a história.
(KRAMER, 2001, p.18)

A relevância no fato de mostrar que ler permite às crianças aprenderem com prazer, é importante
o professor oferecer materiais significativos e levando em consideração o modo peculiar com que
elas aprendem. Garantir o espaço para fantasias de forma lúdica, sem que o aprender a ler aconteça
de forma forçada, mas pelo contrário possa garantir que as crianças descubram a importância que
a leitura assumirá em suas vidas.
Para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura é necessário que sinta
que é capaz de ler, de compreender o texto que tem em mãos, tanto de forma autônoma
como contando com a ajuda de outros mais experientes que atuam como suporte e recurso.
De outro modo, o que poderia ser um desafio interessante – elaborar uma interpretação
adequada – pode se transformar em um sério ônus e provocar o desânimo, o abandono, a
desmotivação. (SOLÉ,1998, p.42)
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A escola pela qual se busca lutar hoje deve ter como pressuposto principal o desenvolvimento
cultural e científico do cidadão, preparando-o para a vida, para o trabalho, e para a cidadania.
O professor tem papel fundamental no processo de leitura e será o leitor e o mediador nas
diversas situações que ocorrem dentro da sala de aula. Dentro desse contexto, a responsabilidade de
tornar a atividade atrativa e significativa para as crianças torna-se um desafio, que exige do professor
que ele faça uso de diversos mecanismos para realização das atividades de leitura.
É de fundamental importância que o docente exerça papel de leitor ativo buscando por meio
de suas atitudes, no momento de leitura, mostrar seu interesse pelo que está lendo, não só por desenvolver as atividades, mas por organizá-las de modo a levar a participação efetiva do aluno, no
que diz respeito às estratégias de leitura.
Como é possível a um professor ou a uma professora que não gosta de ler e de escrever,
que não sente prazer em desvendar os múltiplos sentidos possíveis de um texto, como é
possível a esse professor trabalhar para que seus alunos entrem na corrente da linguagem,
para que entrem na leitura e na escrita? (KRAMER, 2001, p. 138)

O educando é interativo e ativo do seu processo de construção de conhecimento, dessa forma, sua bagagem cultural e intelectual, devem ser consideradas para construção da aprendizagem.
O professor e os colegas de classe formam um conjunto de mediadores da cultura que possibilitam progressos no desenvolvimento da criança. Nessa perspectiva cabe analisa a relação professor
e educando , como também a relação entre os educandos.
O educador deve conhecer livro antes de apresentá-lo para os educandos, e utilizar critérios
como faixa etária, identificar o tema, o propósito do autor, característica das personagens, conhecer
a linguagem textual e os gêneros textuais.
Por outro lado, não devemos esquecer que o interesse também se cria, se suscita e se
educa e que em diversas ocasiões ele depende do entusiasmo e da apresentação que o
professor faz de uma determinada leitura e das possibilidades que seja capaz de explorar.
(SOLÉ, 1998, p.43)

A forma como o professor lê, as estratégias utilizadas, os textos oferecidos, bem como o
ambiente criado para o momento de leitura, devem ser refletidos pelo educador, constituindo-se
em elementos que podem ser diferenciais no tocante as leituras para o educando. Além disso, é
fundamental favorecer um ambiente lúdico, imaginativo, podendo realizar um “cantinho da leitura”,
com prateleiras à altura das crianças para que possam de ter autonomia de manusear os livros, incentivar a leitura coletiva, silenciosa ou em voz alta, valorizando a linguagem oral e escrita, por meio
de dramatizações, danças, jogos e atividades lúdicas, utilizando música, textos literários, poéticos,
instrucionais, jornalísticos, filmes, reportagens, propagandas, charges, receitas, etc.
O professor pode ler uma história de forma dramática e envolvente e que seus alunos apreciem
diferentes tons de voz e velocidade de leitura. Para que assim crie uma atmosfera de envolvimento
e interesse dos alunos pelo livro. Além disso, utilizar livros de capa mole e capa dura com imagens,
e que não reduzam a leitura das crianças somente à do livro didático.
Como podemos fazer diferentes coisas com a leitura, é necessário articular diferentes situações_ oral, coletiva, individual e silenciosa, compartilhada _ e encontrar os textos mais
adequados para alcançar os objetivos propostos em cada momento. A única condição é
conseguir que atividade de leitura seja significativa para as crianças, corresponda a uma
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finalidade que elas possam compreender e compartilhar. (SOLÉ, 1998, p. 90)

Dar oportunidade para uma criança conhecer o mundo encantado dos livros é um dos papéis
fundamentais da escola, sejam por intermédio dos clássicos infantis, contos, notícias, lendas, anedotas, quadrinhos, dentre vários outros. É imprescindível que os educadores sejam os elementos de
ligação entre os educandos e os livros, ao mundo do faz-de-conta, ampliando o potencial imaginativo.
O ensino da leitura deve: ... Garantir a interação significativa e funcional da criança com a
língua escrita, como meio de construir os conhecimentos necessários para abordar as diferentes etapas da sua aprendizagem. (SOLÉ, 1998, p.75)

É importante destacar que as estratégias consideram o sujeito em suas particularidades,
enquanto técnicas são referidas como um passo-a-passo, porém é também imprescindível dizer
que as estratégias não são técnicas infalíveis, assim é necessária uma gestão democrática, onde
se discutam práticas que sejam significativas para a criança.
No entanto, uma das características das estratégias é o fato de que não detalham nem
prescrevem totalmente o curso de uma ação; o mesmo autor indica acertadamente que as
estratégias são suspeitas inteligentes, embora arriscadas, sobre o caminho mais adequado
que devemos seguir. Sua potencialidade reside justamente nisso, no fato de serem independentes de um âmbito particular e poderem se generalizar; em contrapartida, sua aplicação
correta exigirá sua contextualização para o problema concreto. (SOLÉ, 1998, p.69)

Para que possam ser visadas as mudanças e melhorias na escola, o professor deve entender
que essas transformações precisam ser refletidas em todo entorno escolar, atravessar os muros da
escola, onde a criança possa ser pensada como um cidadão de direitos, que precisa ser respeitada
e valorizada, diante disso a aprendizagem deve ser contextualizada e significativa.
Assim a participação coletiva na melhoria do incentivo a leitura deve beneficiar as crianças
sem distinções, de forma que possa gradativamente fazer sentido na vida do educando e no seu
contexto social.
Assim, o Projeto Curricular Institucional define as características da intervenção pedagógica
de uma escola, dando-lhe coerência e continuidade ao longo das etapas em que se ministra
o ensino, o que constitui um meio fundamental para refletir sobre a própria prática e avalia-la.
Na noção de Projeto Curricular Institucional subjazem duas considerações sobre o ensino
que me parecem cruciais: em primeiro lugar, que o ensino é uma tarefa de equipe; em segundo, que a necessária adaptação e a contextualização exigida pela inevitável diversidade
de situações educacionais só podem ser realizadas, com as condições e ajudas requeridas,
pelos professores de cada escola. (SOLÉ, 1998, p.174)

A escola é um espaço composto por diferenças e particularidades, constituído por várias
realidades de seus educandos e educadores. E por ser um espaço tão diversificado, é imprescindível que suas práticas pedagógicas estejam sendo diariamente refletidas e problematizadas pelos
educadores, familiares, educandos e comunidade, enfim, todos envolvidos com a educação e desta
forma recorrer a novas estratégias de leitura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo proporcionou a reflexão sobre a importância de estratégias que incentivem a leitura,
contudo não podemos deixar de relatar que muitas vezes ainda existe uma intenção imediatista com
relação à leitura e como instrumento para o entendimento de uma aprendizagem, o que sem dúvida
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é muito importante para a didática em sala de aula, mas quando falamos em leitura nos referimos
em algo que invade os muros da escola, onde a essência da leitura passa a ser como algo libertador, estimulante, prazeroso, reflexivo e acima de tudo tenha sentido para a criança. Além disso, este
estudo mostrou que quando incentivados, os educandos podem desenvolver, de forma autônoma a
ampliação da oralidade, e atividades de leitura e escrita, com criticidade e gosto.
Por meio deste estudo foi possível ter a clareza da relevância do papel do professor de mediador, que conduz o educando ao conhecimento científico e que o considera em suas peculiaridades
e experiências e reconhece a importância da apropriação do conhecimento na relação de interação
com o professor, com os colegas e com os conhecimentos prévios e vivências que ele também traz
consigo.
Destaca-se aqui, a relevância de uma atuação conjunta entre a escola e comunidade, onde o
Currículo seja refletido em um trabalho de sinergia. A instituição escolar é um espaço composto por
diferenças, constituído por várias realidades de seus educandos e educadores. E por ser um espaço
tão diversificado, é imprescindível que suas práticas pedagógicas sejam refletidas e problematizadas
e desta forma recorrer a novos caminhos e estratégias de leitura.
Contudo, espero com o término deste trabalho, colaborar com informações significativas para
a reflexão das práticas docentes e futuramente termos cidadãos cada vez mais comprometidos e
participantes, enquanto sujeito na construção de um país consciente, que faça sua história de forma
lúcida no processo permanente de sua libertação.
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RESUMO
Este artigo é parte de um trabalho de conclusão de curso sobre o filme A Origem (Inception 2010)
que pretende levantar alguns conhecimentos e observações sobre a vida psíquica e seus símbolos, relacionando os acontecimentos atuais ao funcionamento da mente e suas variadas formas de
compreender a realidade que nos rodeia. Essa é uma forma de contribuir para a educação, pois
o trabalho com crianças e jovens passa justamente pelos processos lúdicos, em especial, pelos
jogos. Esse trecho, em específico trará uma breve sinopse do filme abordando a relação simbólica
dos jogos na vida do ser humano, desde os primórdios. Conhecer a importância psíquica do lúdico
e os símbolos que representam para a mente é fundamental para a educação, pois sabemos que
muito se aprende brincando.
Palavras-chave: Jogos; Símbolos; Jung; Psicologia Analítica; Educação.
INTRODUÇÃO
O presente estudo busca compreender: Como o homem ocidental contemporâneo imagina e
lida com a psique inconsciente? Esta pesquisa tem por objetivo analisar as imagens simbólicas que
representam aspectos da psique inconsciente no filme de ficção A Origem (Inception 2010) objeto
desse estudo, na tentativa de compreensão da representação da psique inconsciente no imaginário
do homem contemporâneo, retendo-se nesse artigo especialmente no tema do simbolismo do jogo e
seus componentes apresentados no filme. Analisar esta obra, sob a perspectiva da psicologia analítica
de C.G.Jung, nos permite mostrar qual a visão que se tem a respeito dos processos inconscientes,
especialmente os sonhos. Neste filme podemos questionar qual a visão geral que se tem acerca do
inconsciente, a partir de um personagem masculino que é levado a enfrentar seus aspectos inconscientes e sombrios, bem como podemos observar a representação do inconsciente, confrontar essa
visão com os conceitos da Psicologia Analítica e ampliar essa ideia compreendendo os elementos
que aparecem no filme e sua representação simbólica.
O SIMBOLISMO DO JOGO PARA A MENTE HUMANA, ESTUDOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA
ATRAVÉS DO FILME “A ORIGEM”
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SINOPSE
Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Não. Uma ideia! Resistente e
altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se apodera da mente, é quase impossível
erradicá-la. Uma ideia que é totalmente formada e compreendida permanece. (A ORIGEM,
2010).

Trata-se de um filme de ficção científica em que existe uma técnica de indução que permite
que um sonho possa ser compartilhado. Don Cobb (Leonardo DiCaprio) é um especialista em sonhos compartilhados, possui uma equipe que realiza diversos trabalhos relacionados aos processos
oníricos e sua função principal é entrar na mente das pessoas, por meio dos sonhos, e extrair suas
ideias ou segredos mais profundos. Ele trabalha para uma organização especializada nesse tipo de
espionagem.
Num dos seus trabalhos, Don e sua equipe têm que roubar informações do empresário oriental Saito, mas falham. Dentro do sonho Saito é coagido e, por um detalhe mal planejado no cenário
onírico – um tapete – o oriental descobre toda a trama impedindo a extração.
Saito, porém, interessa-se pela técnica e resolve utilizar em benefício próprio. Procura Don
e lhe propõe livrá-lo das acusações da morte de sua esposa Mal em troca de um serviço. Terá que
utilizar a técnica do sonho compartilhado, mas dessa vez não irá roubar nenhum segredo, mas inserir
uma ideia na mente do poderoso empresário Robert Fischer (Cillian Murphy).
Somente Don Cobb conhece a técnica de inserção que experimentou uma única vez e foi a
causa da perda de sua esposa. Desta vez, precisará utilizá-la com sucesso para que tenha sua ficha
limpa e consiga ter sua vida de volta.
Para que possa concretizar a inserção satisfatoriamente, Cobb monta uma nova equipe composta por Arthur (Joseph Gordon-Levitt), Eames (Tom Hardy), Yusuf (Dileep Rao) e Ariadne (Ellen
Page). Eames pesquisa os alvos e os personifica, transformando-se temporariamente numa outra
pessoa. Arthur é o melhor amigo do Don e organizador dos procedimentos dos sonhos, Yusuf é o
químico que elabora os sedativos indutores do sonho e Ariadne é a arquiteta, construtora dos cenários dos sonhos em forma de labirintos.
Ao aceitar a tarefa proposta por Saito, Don recorre ao sogro Miles (Michael Cane) para comunicar-lhe sua decisão e lhe pedir ajuda. Ele então lhe apresenta a jovem arquiteta que é sua melhor
aluna. Don propõe o trabalho a Ariadne e mostra como funciona o mundo dos sonhos. Ela hesita, mas
acaba aceitando projetar os labirintos por ser um trabalho fascinante em que poderá criar livremente.
Ariadne, a única personagem feminina no grupo, é uma peça fundamental na história porque é
ela quem deve elaborar os cenários em que se passarão os sonhos forjados sem que Don os conheça.
Ele não pode conhecer os cenários para que sua própria mente, perturbada pela culpa pela morte
da esposa, não interfira na trama dos sonhos. Suas projeções de conteúdos internos personificados
saberiam os caminhos e sabotariam a operação. Sem deixar Don saber as trilhas do sonho, Ariadne
poderá guiar a equipe e enganar as personificações fazendo-as se perder no labirinto, ganhando
tempo para que a equipe conclua o plano de inserção.
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Os integrantes da equipe de Don Cobb irão vasculhar a mente de Robert e compartilhar seus
sonhos na tentativa de realizar a inserção. Saito exige participar para conferir se a inserção foi bem-sucedida.
A equipe precisa induzir Fischer ao sono sem que ele desconfie da trama. Eles aproveitam
que ele vai viajar num avião particular e planejam se infiltrar no voo, fingindo serem passageiros.
Aplicam um forte sedativo em Fischer e iniciam a indução ao sonho durante a viagem.
Já na mente de Robert Fischer eles buscam penetrar cada vez mais à procura de algo valioso
para implantar a ideia. A cada nível surgem novos desafios e quanto mais se aprofundam mais se
distanciam perigosamente da realidade. Por estarem muito sedados não podem morrer dentro do
sonho ainda, devem aguardar um tempo para que o efeito do sedativo diminua.
Se morrerem dentro do sonho, poderão despertar sem estarem devidamente preparados para
isso. Correm o risco de passar o resto da existência no limbo. O limbo é um espaço de sonho não
arquitetado no qual Cobb passara 50 anos reconstruindo as casas que faziam parte das lembranças
de sua esposa e lá chegou a envelhecer ao lado de Mal.
Conforme a equipe vai se aprofundando na mente de Robert, Saito é atingido com um tiro
disparado por um dos guardas projetados por Fischer para protegê-lo. Saito morre no nível mais
profundo dos sonhos e vai para o limbo. Cobb precisa descer até lá em busca de Saito porque se
este não voltar ficará de certa forma inconsciente na vida real e não poderá cumprir o trato com Don.
Ariadne adverte Don de que a personificação de Mal estará lá nos outros níveis e que ele não
deve ir sozinho nem deixar-se influenciar por Mal que pretende atraí-lo e fazê-lo ficar preso com ela
eternamente. Ariadne vai com ele e o auxilia na reconciliação com a imagem de sua esposa, após
isso ela retorna e Don aprofunda-se em busca de Saito.
Retorna a primeira cena do filme, o protagonista acorda na praia e é levado até o ambiente
oriental ao encontro de Saito que agora está velho. Ambos começam a falar frases que haviam sido
ditas há tempos durante as conversas entre eles, como se estivessem se lembrando das situações
anteriores, desde a proposta até a descida pelo sonho. Há certa dificuldade em lembrar-se do por
que estão ali, já que no limbo a noção de tempo e realidade consciente é muito distante, quase não
existe. Olhando para o pião que gira em cima da mesa, Cobb diz que voltou para lembrar Saito de
uma coisa que um dia já soube, “que este mundo não é real” e o convida a voltar com ele para que
ambos sejam jovens novamente. O velho homem apenas leva sua mão em direção à arma que está
sobre a mesa.
Todos acordam no avião, Saito está jovem novamente, faz uma ligação e quando o voo
termina eles seguem seus caminhos confiantes de que a inserção deu certo. Don tem que passar
pela fiscalização do aeroporto, e nesse momento pode ser preso caso Saito não tenha cumprido o
combinado. Mas ele consegue passar, volta para casa e vai ver seus filhos que coincidentemente,
ou não, estão brincando no jardim de forma semelhante aos seus sonhos.
Ele põe o pião para girar, finalmente olha para o rosto de seus filhos e enquanto sai para
abraça-los o totem de Mal em cima da mesa gira sem parar.
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O final do filme fica em aberto. Não se sabe ao certo se Don consegue realmente sair voltar
para a realidade ou se continua sonhando.
OS TOTENS
Brincar[...] é uma atividade fundamental no ser humano, a começar porque funda o humano
em nós: aquilo que o define – inteligência, criatividade, simbolismo, emoção e imaginação,
para listar apenas alguns de seus atributos – constitui-se pelo jogo e pelo jogo se expressa.
Mesmo não sendo exclusiva do ser humano, dado que é compartilhada com outras espécies, marcadamente pelos demais 24 mamíferos, nele adquire especial sentido por ser uma
forma de comunicação. (GIACOMONI E PEREIRA, 2018, p.54)

O filme sugere que no passado Mal participou das experiências de inserção juntamente com
seu marido Don e para não se perderem no reino dos sonhos, tomando-os por realidade, Mal criou
um totem. O totem é uma espécie de amuleto, um objeto especial que só pode ser tocado por seu
proprietário e que tem a função de ajudá-lo a distinguir fantasia e realidade.
Nos sonhos o totem de Mal é um pião que gira sem parar distinguindo assim quando os personagens estão sonhando. Os outros integrantes da equipe também possuem um amuleto, Arthur
possui um dado viciado que só ele sabe o peso e função, Ariadne confecciona um bispo, peça do
jogo de xadrez, e Don fica com o pião que pertenceu a Mal. Muitas vezes Don teme perder a noção
do que é real e sonho, então, gira o pião e espera ele parar, quando o pião para significa que ele
está acordado no mundo real, quando não, significa que ele está num sonho e o pião continuará
girando ininterruptamente.
Figura 1

FONTE DA IMAGEM: CLUBQ. clubq.wordpress.com
Os totens utilizados no filme são peças de jogos bastante conhecidos. Há o dado viciado, o
bispo do xadrez, o pião e uma ficha de cassino. Estudando o simbolismo dos jogos observa-se que
simulam um combate e expõe o jogador a riscos e situações semelhantes à vida real. Em termos
analíticos o jogo expressa a transferência de energia psíquica, quer seja entre os jogadores, o campo
de atuação ou as peças (CHEVALIER, 2009).
No jogo a pessoa pode se expressar sem constrangimento e agir com liberdade. Poder expressar-se dessa forma mais espontânea auxilia a desenvolver o conhecimento de si e do mundo.
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Todos os jogos, brincadeiras ou esportes tiveram sua origem em práticas sagradas e continuam
a funcionar como rituais que propiciam o desenvolvimento dos indivíduos por meio da vivência dos
símbolos do inconsciente coletivo.
Diversas situações no filme remetem a características sagradas dos jogos. São basicamente
quatro participantes principais: Don, Arthur, Ariadne e Eames e em cada cenário um deles se destaca
executando sua principal tarefa. Eles precisam cooperar entre si para que obtenham sucesso. Para
que a inserção seja completa os participantes sobrevivam, devem ir e voltar do inconsciente com
seu trabalho concluído, ou seja, com a vitória.
Podemos, assim, observar semelhanças entre a trama do filme e a estrutura dos jogos. Não
apenas o bispo, totem de Ariadne, mas o piso de um dos cenários do filme remete ao jogo de xadrez.
O Chaturanga, mais antigo ancestral do xadrez, surgiu na Índia entre os séculos VI e VII da
era cristã e era conhecido como jogo dos quatro elementos (SILVA, 2002). O xadrez simboliza não
apenas a tomada de um território adversário, mas também uma busca pelo controle sobre si mesmo,
um confronto entre os aspectos luminosos e escuros do próprio indivíduo representados pelas casas
brancas e pretas do tabuleiro quadrado. Assim, pode-se fazer uma analogia entre o jogo e a trama
dos sonhos. A equipe de Don arma os sonhos como se fossem jogos e ele atuam como se fossem
peças, cada um com sua função.
O DADO
O ser humano apresenta grande fascínio em desafiar a sorte e, assim como os jogos de
conchas, cartas entre outros, também há inúmeras referências na história e na literatura mostrando
que os dados já faziam parte da vida cotidiana de vários povos como objeto mágico e lúdico, tanto
no Oriente como no Ocidente. É a peça que desafia a sorte e em alguns jogos define o caminho a
seguir ou recuar (Soares, 2004).
Arthur é o responsável por indicar o momento em que os participantes podem adentrar ou
recuar no inconsciente. Ele tem como totem um dado viciado. Esse dado é uma forma de controlar
a má sorte, ele sempre vai cair na mesma posição, ou seja, não há risco, nada pode dar errado. Na
função de Arthur, ele não pode falhar e seu amuleto pode estar representando esse desejo.
O BISPO
Ariadne fabrica para si um bispo do jogo de xadrez e pede para Don leva-la com ele na sua
incursão ao mundo dos sonhos. Inicialmente ela apenas construiria os labirintos, mas não iria realizar
a inserção.
O jogo de xadrez representa um combate entre as peças negras e brancas. Originário da Índia,
suas peças foram modificadas com o passar dos anos de acordo com a época e o local. A dama,
única figura feminina no jogo, originalmente era um ministro e o bispo tomou o lugar do elefante
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(SILVA, 2002). A oposição que há entre peças negras e brancas, entre escuridão e luz em termos
psíquicos pode indicar a busca do equilíbrio entre essas forças pela integração dos opostos.
No xadrez dois reinos opositores estão representados por suas peças e cores. Existe um rei,
que precisa ser protegido porque a meta do jogo é derrotar e, portanto tomar o território inimigo.
Rei e rainha representam a nobreza, o bispo, o clero, a classe sacerdotal, os cavalos, os militares,
os peões, o povo. Cada um tem sua função e seu campo de ação no jogo, bem como na vida social. No tabuleiro, o bispo fica ao lado do rei, na casa da mesma cor. O bispo seria uma espécie de
conselheiro do rei nos assuntos espirituais. Talvez seja essa a maneira de Ariadne proteger o ego
onírico de Don no plano mais profundo dos sonhos. É assim que age quando lembra a Don que
Mal é apenas uma projeção, que sua culpa pode por tudo a perder e, principalmente, que ele deve
considerar com cuidado seus próprios problemas, buscar ajuda e não ousar querer controlar tudo
sozinho. Oferece-se para ir com ele e ficar a seu lado porque conhece seus pontos fracos. Assim
como um conselheiro espiritual conhece a vida intima do rei, Ariadne sabe o que aconteceu com
Don e pode lhe servir de guia espiritual.
O PIÃO
É o primeiro totem e foi criado por Mal. Don adota o pião como seu totem após a morte de
Mal e durante todo o filme, inclusive na última cena. O faz girar esperando que ele caia para saber
se está ou não sonhando. É o objeto da trama sobre a inserção e foi o elemento final que deixa em
aberto se Don está sonhando ou não ao girar sem parar.
É possível encontrar referências ao pião cinco séculos antes de Cristo como um brinquedo
muito popular na Europa. Na Idade Média, registrou-se seu uso em cerimônias cristãs muito antigas.
Produzir movimento contínuo a partir de um impulso inicial e mantê-lo por mais tempo possível pode
representar o ato divino da criação e a preservação da vida. Girar o pião possivelmente representa
a participação do ser humano neste ato divino de criação (Soares, 2004).
O pião, por sua capacidade de girar, pode ter o mesmo significado dos círculos e das esferas,
símbolos que representam a totalidade. Segundo Jung (1988) a bola, pela sua capacidade de
movimentar-se, pode ser um símbolo do impulso da vida que continua apesar de todos os obstáculos
e dificuldades do mundo material. A bola representa a capacidade da psique inconsciente de criar
movimento por si só. O mesmo se verifica no pião.
Assim, a partir do momento em que Don gira o pião, está pondo em ação forças do inconsciente no mundo dos sonhos, uma ação está se desenrolando no universo onírico e, enquanto o pião
não parar de girar, é tempo de sonho, o sonho não acabou.
A FICHA
Eames é o detentor da ficha de cassino. Nos sonhos Eames se transforma em outros persona288
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gens e sua modificação é tão perfeita que os próprios participantes da equipe mesmo sabendo disso,
não conseguem identificá-lo. Eames os confunde num constante jogo de verdadeiro e falso. Não é
por acaso que o nome Eames pode estar relacionado a Charles Ormond Eames Jr (1907–1978), um
famoso designer norte-americano que contribuiu para a indústria do cinema, belas artes e animação.
A respeito da utilização metafórica da moeda, Chevalier (p. 613, 2009) descreve que em diversos textos cristãos a moeda apresenta a noção de verdadeiro e falso e que para discernir devemos
atentar aos atos e fatos de acordo com o Espírito. Quando uma moeda recebe um determinado valor
este não pode ser alterado a não ser por quem possui seu domínio. A moeda, portanto, tem a função
de ajudar Eames a distinguir o falso do verdadeiro, sonho de realidade.
Disso se conclui que os totens em forma de peças de jogos podem ser interpretados como indícios de que os sonhos compartilhados são considerados pelos participantes como jogos, no sentido
de que há o risco de ganhar ou perder. Neles tenta-se ludibriar um adversário incauto, representam
de forma simulada situações da vida para as quais o ego onírico pode não estar preparado. O sonho,
assim como jogo é uma situação irreal, não é para valer, mas o envolvimento emocional pode ser tal
que a pessoa fique presa no sonho, daí a necessidade do totem como peça, para lembrar ao ego
onírico que tudo não passa de um jogo, não é real e a realidade o faz despertar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A linguagem lúdica e seu papel na construção do imaginário enquanto forma de comunicação, o brincar abrange tanto a expressão de conteúdos inconscientes quanto a apreensão
da realidade, de onde provém sua condição de linguagem. Assim, a um só tempo, o jogo é
uma linguagem em sentido próprio e também engendra a linguagem, já que, sem ser uma
linguagem verbal, é condição para que esta venha a desenvolver-se, beneficiando-se dela,
após contribuir para a sua construção. (GIACOMONI E PEREIRA, 2018, p.54)

Como diz a epígrafe no início do texto, o brincar traz em si a linguagem e estimula o imaginar
como processo transcendente que leva, transporta o indivíduo além do tempo e das condições da
realidade atuante, possibilitando o deslocamento criativo necessário para o aprendizado de forma
profunda. Ao abordar as questões referentes aos jogos e à imaginação como sendo uma forma de
conhecimento e comunicação social, o ser humano utiliza as formas lúdicas como instrumento na
construção de conceitos e compreensão de si mesmos. O autor explica o conceito de processos
lúdicos na educação e para a humanidade através dos tempos, bem como a atuação deles:
Podemos compreender que o uso dos recursos lúdicos na construção do imaginário é de extrema importância, o que nos faz atentar ainda mais para a questão da comunicação através do brincar
na construção do conhecimento. A comunicação pelo fixar brincar gera um deslocamento dentro do
espaço e tempo em que para compreender a si mesmo também é necessária uma comunicação
imaginativa que dê e vazam da vida real para as esferas temporárias suas nossas atividades paciência historicamente construídas. O jogo realiza essa função ele permite que cada um se desloque no
tempo e no espaço de modo natural, utiliza a imaginação para compreender processos específicos e
regras de uma determinada época. Utilizando-nos ainda do recurso imaginativo, podemos entender
que é por meio do imaginário que o homem, a sociedade ou um grupo fabrica seus heróis, deuses
e mitos, como afirma o autor:
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Ao construir os deuses, o homem toma como referência uma realidade dada que caleidoscopicamente reordena, reestrutura e recria. Nesse processo, o imaginário tem como referência
o real, dando-lhe outros sentidos fornecidos pelo material simbólico que utiliza. (LAPLATINE,
2003, p. 37.)

Sendo assim, não podemos deixar de considerar que diversas imagens foram responsáveis
pelo conhecimento que construímos ao longo dos anos e que, portanto, são responsáveis pela
construção de um imaginário repletos de mito. Estudar a natureza psíquica, portanto, permite que
ele mude a si mesmo e compreender a contribuição e significado dos jogos para a psique humana
auxilia na tarefa de educar.
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RESUMO
A finalidade deste trabalho é analisar o quê na gestão escolar favorece a criação de um ambiente
educacional inclusivo, sugere-se que uma gestão participativa e democrática seja mais favorável à
inclusão escolar. A literatura aqui analisada relata, em resumo, que o diretor é o grande articulador
da escola enquanto uma cultura, um facilitador e um dificultador de processos, sendo mais influente
na medida em que centraliza mais decisões e pulveriza sua influência enquanto a gestão se democratiza, não deixando com isso de exercer um papel de liderança, onde pode abrir portas para uma
cultura inclusiva dentro do universo escolar. Na revisão da literatura, optou-se por um percurso que
atravessasse alguns temas considerados importantes para compreensão do recorte pretendido, uma
vez que se quer fundamentar a definição de um ambiente escolar favorável à inclusão de todos os
alunos.
Palavras-chave: Diretor; Formação; Inclusão.
INTRODUÇÃO
A Inclusão Escolar ainda é objeto de inúmeros debates por parte de seus atores e sociedade,
havendo a necessidade contínua de estudos acerca da temática.
Para Libâneo (2001), uma gestão democrática e participativa, procura atingir metas e cumprir
responsabilidades decididas de forma coletiva e colaborativa, mediante a divisão de tarefas e do
profissionalismo, uma tarefa de competência da direção e da coordenação pedagógica, deve estar
sempre em função da tarefa essencial da instituição escolar, que é a melhoria do processo ensino-aprendizagem por meio da busca de qualidade das práticas pedagógicas. Assim, os objetivos da
escola passam a ser assumidos pelo grupo e estariam claros para todos os profissionais envolvidos,
principalmente no que se refere à tarefa educativa da mesma, sua principal meta. O diretor implicado
com a gestão democrática da escola exerceria sua função compartilhando responsabilidades com
a equipe escolar e com a comunidade.
Segue uma apresentação didática sobre as funções do diretor:
O diretor da escola é o dirigente responsável pela escola, tem a visão conjunta, articula e
integra os vários setores (setor administrativo, setor pedagógico, secretaria, serviços gerais,
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relacionamento com a comunidade etc.). Em outros tempos, muitos dirigentes escolares
foram alvos de críticas por práticas excessivamente burocráticas, conservadoras, autoritárias e centralizadoras. Embora aqui e ali continuem existindo profissionais com esse perfil,
hoje estão disseminadas práticas de gestão participativa, liderança participativa, atitudes
flexíveis e compromisso com as necessárias mudanças na educação. As funções do diretor
são, predominantemente, gestoras e administrativas, entendendo-se, todavia, que elas têm
conotação pedagógica, uma vez que se referem a uma instituição e a um projeto educativo
e existem em função do campo educativo (LIBÂNEO, 2001, p. 181-183).

De acordo com Libâneo (2001, p. 114-115), ser diretor de uma escola implica em intencionalidade da ação educativa e posicionamento diante dos objetivos sociais e políticos assumidos
pela escola, pois o caráter pedagógico da ação educativa consiste precisamente na formulação de
objetivos sócio-políticos e educativos e, na criação e viabilização organizativa e metodológica da
educação (tais como a seleção e organização dos conteúdos e métodos, a organização do ensino,
a organização do trabalho escolar), tendo em vista dar uma direção consciente e planejada ao processo educacional. O processo educativo, portanto, pela sua natureza, inclui o conceito de direção.
Sua adequada estruturação e seu ótimo funcionamento constituem fatores essenciais para se atingir
eficazmente os objetivos de formação.
Entretanto, deve-se analisar qual papel vem sendo exigido do diretor. De acordo com Paro
(2002), o diretor escolar assume um papel contraditório, pois tem que exercer a função de educador,
visando atender os objetivos educacionais da escola e, ao mesmo tempo, administrar a escola de
acordo com as orientações do sistema de ensino, que, na maioria das vezes, são de ordem burocrática e consomem grande parte do tempo do diretor, dificultando inclusive a resolução dos problemas
do dia-a-dia da unidade escolar, de ordem estrutural, matéria, pessoal, etc. O diretor também estaria
submetido à dupla pressão: por parte dos trabalhadores da escola, alunos e pais em suas reivindicações por melhores condições de trabalho e de ensino, e por parte do Estado, como funcionário
que deve cumprir orientações superiores.
O diretor, dada a posição de comando que ocupa, não é visto em sua subordinação a estes
determinantes sociais maiores e que o tornam impotente para resolver questões cruciais que se
apresentam no cotidiano escolar. Em função disso, o diretor acaba assumindo o papel de gerente
reservado pelo Estado, garantindo desta forma a manutenção dos interesses predominantes em
relação à educação escolar.
Lucchesi (1997, p. 238-239) aponta a contradição entre o papel de legislador versus o de
educador, uma vez que a forma como o Estado conduz a organização educacional leva o diretor a
privilegiar seu papel de legislador dentro da escola em detrimento ao de educador e gerenciador
das relações.
Mas, para Saviani (2000, p. 207), o diretor deve ser antes de tudo um educador, enfatizando
a tarefa em detrimento a de administrador, defendendo que “em termos típico-ideais, ele deveria ser
o educador por excelência dado que, no âmbito da unidade escolar lhe compete à responsabilidade
máxima em relação à preservação do caráter educativo da instituição escolar”. Ao diretor caberia a
mediação entre as duas forças exercendo pressão constante e contrária, isto é, de um lado, o sistema
e suas exigências, e de outro, as finalidades educativas da escola. Em relação a este papel, Saviani
(2000, p. 209) defende que:
Um diretor será tanto mais educador quanto maior o grau de autonomia que mantém em
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relação às exigências do “sistema”, subordinando suas formas aos conteúdos educativos;
e será tanto mais administrador quanto menor o grau de autonomia referido, o que levará,
em consequência, a se ater à rigidez das “normas superiores” mantendo-as esvaziadas do
conteúdo que lhes daria sentido.

Exercer seu papel de educador é dificultado ao diretor pelas exigências administrativas de
cunho capitalista que são feitas pelos sistemas educacionais às escolas, como apontado por Reis
(2000) e Lyra (2003).
A partir de uma concepção mais convergente com a principal atribuição do diretor ser a de
educador e não a de administrador, Silva Jr.(2004) afirma de forma contundente que “as escolas não
existem para serem administradas ou inspecionadas: elas existem para que as crianças aprendam”
(SILVA JR. & LUCCHESI, 1997, p. 231).
Acredita-se no papel – ou a ele é atribuído – de gerenciador da “verdade educacional”. Portanto, acaba privilegiando em sua ação o papel de principal executor das leis da instituição escolar,
tornando-se refém, muitas vezes, desse recorte em sua atuação. Para Lucchesi (1997), caberia ao
diretor estar atento às relações de poder presentes no cotidiano escolar.
Segundo Schneckenberg (2000) o entendimento do cotidiano escolar para implantação de
reformas educacionais é muito importante, isso vai facilitar ou dificultar a mudança na escola. Refletir sobre esse cotidiano é condição essencial para os atores escolares empenhados em reformas,
sobretudo para o diretor, que carrega a responsabilidade de conduzir o processo de mudança.
Desta forma, ao se pensar na implantação de uma cultura inclusiva na escola, o cotidiano que
ali constrói e reconstrói deve ser considerado como fundamental. Isso não significa, contudo, que
se deva desconsiderar o contexto social mais amplo, como adverte Frigoto (1997), no sentido que
as ações devem buscar a superação do localismo e ampliar-se, considerando a realidade nacional
e global, em busca de um processo verdadeiramente democrático. Os atores da escola devem ter
em mente que as mudanças que ali ocorrem são reflexos da luta pelos direitos humanos que tem se
fortalecido desde os anos sessenta do século vinte.
É importante lembrar a relação fundamental entre o papel formativo do diretor na construção
do projeto político pedagógico da escola (BRITO, 2002 e MONTEIRO, 2003).
No âmbito das unidades escolares, deve-se promover a participação dos envolvidos com as
atividades de ensino na construção de um projeto pedagógico que esteja afinado com os objetivos
maiores da educação previstos na legislação, visando a permanência à escola com qualidade, a
partir da apropriação e produção de conhecimentos, e a participação social.
É afirmado por Vale (1993) que o papel do diretor enquanto mediador da ação pedagógica
da escola é fundamental, sendo sua responsabilidade o projeto pedagógico da escola. O trabalho
coletivo é necessário para que a escola enfrente a magnitude de seus desafios, que não podem ser
enfrentados de maneira individualizada. O trabalho coletivo também é crucial para a sobrevivência
institucional do diretor, o que é indispensável na coordenação das diferentes ações e recursos, bem
como para catalisar os esforços de todos os envolvidos.
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Construindo um Ambiente Inclusivo
O conceito de ambiente inclusivo foi proposto por Sekkel (2003) da seguinte forma:
Para que a inclusão de crianças deficientes possa ser conduzida de forma acolhedora, sensível às necessidades das crianças e dos adultos envolvidos no processo educativo, é necessário que haja um ambiente de relações humanas que seja continente e nesse sentido,
esteja aberto à consideração das necessidades de todos: é necessário um ambiente inclusivo. Essa prerrogativa independe da entrada de crianças deficientes, e afirmo que é uma
condição para a educação orientada para as finalidades humanas (SEKKEL, 2003, p. 77).

Um ambiente inclusivo estaria baseado nas relações estabelecidas num determinado espaço
– no caso, a escola. O ambiente inclusivo independe da presença de crianças com deficiência, sendo
antes de tudo um espaço onde se privilegia as relações humanas.
Mudar a cultura institucional é uma das mais difíceis tarefas que uma organização pode enfrentar, cada escola é um caso único de cultura institucional, fruto de um processo histórico que precisa
ser repensado caso se almeje uma mudança institucional.
A Educação Inclusiva vem para substituir a escola tradicional, na qual todos os alunos precisavam se adaptar ao mesmo método pedagógico e eram avaliados da mesma forma.
Na Escola Inclusiva não existem classes especiais. Ou melhor, todas as classes e todos os
alunos são muito especiais para seu professor. Essa é base da Educação Inclusiva: considerar a
deficiência de uma criança ou de um jovem como mais uma das muitas características diferentes
que os alunos podem ter. E, sendo assim, respeitar essa diferença e encontrar formas adequadas
para transmitir o conhecimento e avaliar o aproveitamento de cada aluno.
Vários estudos, no Brasil e no mundo, têm demonstrado que essa pedagogia centrada no
aluno é benéfica para todos os estudantes com ou sem deficiência, conforme descrito no documento
Educação Inclusiva: O que o professor tem a ver com isso? (2005), porque:
Reduz a taxa de desistência e repetência escolar;
Aumenta a autoestima dos alunos;
Impede o desperdício de recursos;
Ajuda a construir uma sociedade que respeita as diferenças.

A educação inclusiva deve ter como ponto de partida o cotidiano: o coletivo, a escola e a classe
comum, onde todos os alunos com necessidades educativas, especiais ou não, precisam aprender
ter acesso ao conhecimento, à cultura e progredir no aspecto pessoal e social.
De acordo com o descrito por Godói (2006), estudos e experiências realizadas em escolas que
estão obtendo êxito no projeto de inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais
na escola regular apontam princípios e fundamentos:
O princípio da identidade: a construção da pessoa humana em todos seus aspectos: afetivo,
intelectual, moral e ético;
A sensibilidade estética diz respeito à valorização da diversidade para conviver com as diferenças, com o imprevisível, com os conflitos pessoais e sociais, estimulando a criatividade
para a resolução dos problemas e a pluralidade cultural;
Toda criança pode aprender, tornar-se membro efetivo e ativo da classe regular e fazer parte
da vida comunitária;
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A construção de laços de solidariedade, atitudes cooperativas e trabalhos coletivos proporcionam maior aprendizagem para todos;
A inclusão significa transformação da prática pedagógica: relações interpessoais positivas,
interação e sintonia professor-aluno, família-professor, professor-comunidade escolar e
compromisso com o desempenho acadêmico;
A inclusão depende da criação de rede de apoio e ajuda mútua entre escolas, pais e serviços
especializados da comunidade para a elaboração do projeto pedagógico;
O projeto pedagógico deve garantir adaptações necessárias ao currículo, apoio didático
especializado e planejamento, considerando as necessidades educacionais de todos os alunos, e oferecendo equipamentos e recursos adaptados quando necessários;
O professor da classe regular assume a responsabilidade pelo trabalho pedagógico e recebe
apoio do professor especializado, dos pais e demais profissionais envolvidos para a identificação das necessidades educacionais especiais, a avaliação do processo de desenvolvimento e aprendizagem e o planejamento de metas;
O sucesso do processo de aprendizagem depende do projeto de inclusão, com trabalho
cooperativo entre o professor regular e o professor especializado na busca de estratégias
de ensino, alternativas metodológicas, modificações, ajustes e adaptações na programação
e atividades;
A modificação do processo de avaliação e do ensino: avaliação qualitativa dos aspectos
globais como competência social, necessidades emocionais, estilos cognitivos, formas diferenciadas de comunicação, elaboração e desempenho nas atividades;
Uma maior valorização das possibilidades, das aptidões, dos interesses e do empenho do
aluno para a realização das atividades, participação nos projetos e trabalhos coletivos;
A priorização, além do acesso à cultura e ao conhecimento, do desenvolvimento da autonomia e independência e autoconceito positivo pela participação social;
A escola e sala de aula devem ser um espaço inclusivo, acolhedor, um ambiente estimulante
que reforça os pontos fortes, reconhece as dificuldades e se adapta às peculiaridades de
cada aluno;
Uma gestão democrática e descentralizada com repasse de recursos financeiros diretamente à escola para reestruturação e organização do ambiente, da sala de aula, e para as
adaptações que se fizerem necessárias;
O êxito do processo de aprendizagem e da inclusão depende da formação continuada do
professor, de grupo de estudos com os profissionais envolvidos, possibilitando ação, reflexão e constante redimensionamento da prática pedagógica.

Uma transformação profunda vivenciada por uma escola inicia-se com a mudança da direção. Sekkel (2003) faz referência a uma autoridade que beneficia o grupo, representando as metas
que busca atingir com o seu trabalho, considerando-o como uma autoridade democrática, baseada
em objetivos que se clarificam para o grupo, e na capacidade de assumir a responsabilidade pelo
próprio trabalho.
Entre as ações desenvolvidas com o grupo de trabalhadores, cita a formação continuada,
onde todos os educadores teriam a oportunidade de entender os objetivos da escola, independente
da função exercida. Ações coletivas, investimento de registro das ações e maior participação das
famílias no trabalho.
É importante que, mesmo em um ambiente sem alunos com deficiência que haja discussão
sobre o assunto, antecipar o acontecimento, pois geralmente não é possível ao grupo de trabalhadores de uma escola preparar-se para receber uma criança com deficiência com antecedência. Essa
experiência e familiarização com o assunto podem dar mais segurança aos envolvidos e, o sentimento
de não estarem sozinhos nessa empreitada. Um processo de discussão entre funcionários, pais e
especialistas, é um aspecto importante para a construção de um ambiente inclusivo, uma vez que
as angústias e conquistas passam a ser compartilhadas.
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Cabe aos profissionais da educação procurarem as formas que atendam à necessidade e
ao direito dos alunos, buscando maneiras de favorecer a participação de todos os envolvidos, a fim
de facilitar o processo, e investindo sempre na formação e processos de discussão coletiva, onde
parece estar o principal desencadeador para a construção deste ambiente inclusivo, na divisão de
responsabilidades e méritos.
Reforça-se a importância das ações coletivas na construção do ambiente propiciador para a
inclusão escolar, bem como o papel decisivo nesse processo que o diretor escolar pode ter.
O PAPEL DO GESTOR NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INCLUSIVA
De acordo com Lima (1993, p. 117), o diretor pode criar, permitir ou tolerar a abertura de novos
espaços necessários à transformação do cotidiano escolar, pois o diretor é uma figura essencial para
a implantação e o desenvolvimento de qualquer inovação pedagógica, bem como para sua continuidade e para seu desenvolvimento ser bem sucedido.
A flexibilidade do diretor e sua abertura para experimentar outras ações são apontadas por
Almeida (2003) como uma condição para divergência e, a diferença cria um dinamismo que vai contra
as práticas tradicionais de administração, possibilitando um processo de abertura na escola a partir
da participação de todos os seus agentes.
De acordo com Glatter (1995, p. 159), é importante considerar que a cultura da escola pode
frustrar um processo de mudança, onde uma aceitação aparente camufla a recusa à mudança de
práticas. Neste sentido, a autora argumenta que um dos papéis importantes da direção de uma escola
é o de gerir por meio do exemplo, buscando influenciar a cultura escolar por aplicações concretas e
não somente argumentos. Evidenciar para o grupo que o diretor que pratica as ações que acredita
mostra que os valores que ele detém são possíveis, bem como que sua atuação não fica apenas no
nível do discurso. Para Glatter (1995, p. 159), “as ‘mensagens’ que os alunos recebem da direção
da escola devem ser congruentes com as atitudes pedagógicas das salas de aula: no mínimo, os
valores e objetivos subjacentes aos dois tipos de atividade devem ser compatíveis”.
Segundo Sage (1999, p. 238) existem algumas considerações importantes ao se refletir sobre
o papel do diretor na constituição de uma escola inclusiva:
Primeiramente, o comportamento do diretor é que estabelece o clima pelo qual se resolve
que a escola é de todas as crianças. Segundo, o comportamento cooperativo do diretor e
dos demais administradores proporciona um modelo para os professores que precisam de
ajuda para romper com a prática de “trabalhar sozinhos”.

Em documento orientador do Ministério da Educação – MEC relativo à implantação de sistemas
educacionais inclusivos (2004), ressalta-se mais uma vez o papel fundamental exercido pela direção
escolar na constituição do grupo para que trabalhe de forma cooperativa e organizada, tendo como
objetivo as metas estabelecidas no projeto pedagógico da escola.
Sage (1999, p. 129-130) aponta que, as mudanças necessárias para a implantação efetiva
da educação inclusiva não ocorrem espontaneamente, bem como não se pode preparar para então
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começar a receber alunos com deficiência, mas as mudanças devem ser de forma concomitante,
uma vez que envolvem desde questões administrativas até a organização da sala de aula. Sage
(1999, p. 130) cita a seguinte recomendação do Conselho de Administradores da Educação Especial
da Inglaterra:
A primeira medida da direção da escola é construir uma comunidade escolar inclusiva, baseado nos propósitos da escola. O planejamento e o desenvolvimento do currículo que conduz aos resultados esperados pelo Estado e pelos setores educacionais devem vir logo em
seguida.

Para que um sistema escolar inclusivo se efetive é necessário considerar o sistema como um
todo, e não como tendo uma estrutura de ensino regular e uma de ensino especial.
Para garantir as mudanças nas ações dos profissionais da educação, o sistema deveria tomar
posições claras e que demonstrem seu apoio explícito à implantação de uma educação inclusiva.
Dessa forma, os sistemas permitem que os diretores das unidades escolares assumam seu papel
na conquista da educação inclusiva em sua escola, não alimentando sua dependência do setor de
educação especial de um dado sistema escolar.
Caberia aos sistemas desenvolver uma atuação que sustente e suporte a ação da escola na
implementação da educação inclusiva. Neste cenário, o diretor torna-se responsável por todos os
alunos, e não apenas pelos alunos regulares ou que não apresentam necessidades educacionais
especiais. O especialista ou a equipe técnica exerceria uma função de suporte à escola, mas não
de controle, e ao professor de educação especial, que atua no apoio a alunos com necessidades
educacionais especiais matriculados no ensino regular, não deve ser delegada a responsabilidade
exclusiva pelas decisões a serem tomadas sobre os encaminhamentos pedagógicos mais adequados
ao aluno.
Especificamente em relação ao diretor, Sage (1999) defende que seu papel é de um facilitador, uma vez que a transformação da escola em uma escola inclusiva não pode ser legislada ou
imposta, sob pena de ser sabotada ou estabelecida de forma fictícia. O autor adverte ainda para a
necessidade de o diretor considerar o medo que a mudança produz, sendo mais uma vez destacada
sua contribuição no sentido de encorajar novas práticas afinadas com a inclusão escolar.
Portanto, caberia ao diretor apoiar o professor que empreende ações para mudar e que pode
ser visto com desconfiança inicial pelos seus pares, sem deixar de respeitar o ritmo pessoal de cada
professor na incorporação de uma atitude inclusiva.
Alerta-se no documento do Ministério da Educação – MEC “Educação Inclusiva: a escola”,
(2004, p. 23), à importância do suporte ao professor – que é uma fundamental atribuição do diretor
– na tarefa de provocar mudanças para tornar um sistema educacional inclusivo.
Na declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), também se encontra referências à importância
do trabalho do diretor escolar no que tange à educação inclusiva:
Administradores locais e diretores de escolas podem ter um papel significativo quanto a
fazer com que as escolas respondam mais às crianças com necessidades educacionais especiais desde que a eles sejam fornecidos a devida autonomia e adequado treinamento para
que possam fazê-lo. Eles (administradores e diretores) deveriam ser convidados a desenvolver uma administração com procedimentos mais flexíveis, a reaplicar recursos instrucionais,

299

Revista Territórios

Março 2022

a diversificar opções de aprendizagem, a mobilizar auxílio individual, a oferecer opções aos
alunos experimentando dificuldades e a desenvolver relações com pais e comunidades.
Uma administração escolar bem-sucedida depende de um envolvimento ativo e reativo de
professores e do pessoal e do desenvolvimento de cooperação efetiva e de trabalho em
grupo no sentido de atender as necessidades dos estudantes.

Sant’Ana (2004, p. 243), apurou que a presença de uma equipe que dê suporte aos agentes
educacionais é apontada mais por professores que diretores, ao passo que a formação continuada
é vista como necessidade mais frequente por diretores que professores. Isso indica a necessidade
que os profissionais sentem de orientação e apoio para lidarem com alunos com necessidades
educacionais especiais, apontando para a necessidade de a escola tornar-se acolhedora a partir do
“desenvolvimento de uma cultura escolar baseada no recolhimento, na valorização e no respeito a
todos os alunos”.
Tezani (2004) ao pesquisar o papel da gestão escolar na construção de uma escola inclusiva, encontrou uma relação expressiva entre a postura assumida pela gestão escolar e a influência
na prática pedagógica cotidiana, ressaltando que o envolvimento dos pais e o comportamento dos
professores são fatores determinantes na construção da escola inclusiva.
Gestores escolares, principalmente diretores, têm a responsabilidade especial de promover
atitudes positivas por intermédio da comunidade escolar e via arranjando uma cooperação efetiva
entre professores de classe e pessoal de apoio. Arranjos apropriados para o apoio e o exato papel
a ser assumido pelos vários parceiros no processo educacional deveriam ser decididos por meio de
consultoria e negociação.
Todas as escolas deveriam ser uma comunidade coletivamente responsável pelo sucesso
ou fracasso de cada estudante. O grupo de educadores, ao invés de professores individualmente,
deveria dividir a responsabilidade pela educação de crianças com necessidades especiais. Pais e
voluntários deveriam ser convidados a assumir participação ativa no trabalho da escola. Professores,
no entanto, possuem papel fundamental enquanto administradores do processo educacional, apoiando
as crianças, utilizando os recursos disponíveis, tanto dentro como fora da sala de aula.
O gestor deve considerar importante o parecer ou a ajuda de um especialista para facilitar o
processo de inclusão de determinada criança ou jovem, este auxílio pode ser buscado por meio de
parcerias com órgãos públicos, faculdades, organizações não governamentais, entidades de pessoas
com deficiência, como os Centros de Vida Independente (CVIs), por exemplo.
Os CVIs são entidades formadas por pessoas com deficiência que também prestam serviços
para as pessoas com deficiência, sempre com o objetivo de ajudar a construir uma sociedade inclusiva. Eles fazem palestras sobre os direitos das pessoas com deficiência e dão assessoria sobre
acessibilidade, por exemplo.
Existem também Centros de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE), que são responsáveis
pela capacitação dos professores da rede pública para atendimento do aluno com deficiência e pela
produção de material didático-pedagógico (como livros em braile) para estes estudantes.
O gestor, para favorecer a construção de uma escola inclusiva, conforme o relatado no documento Educação Inclusiva: O que o professor tem a ver com isso (2005) deve:
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•

Favorecer e incentivar a criação de laços de amizade entre todos os alunos;

•

Considerar os conteúdos acadêmicos como meios para se conhecer o mundo e não como
um fim em si mesmo;

•

Estabelecer parceria com as famílias e a comunidade para elaborar e cumprir o projeto
escolar;

•

Favorecer práticas e métodos pedagógicos que incentivam a formação do conhecimento
compartilhado entre professor e aluno, em vez de despeja conteúdos formadas por verdades prontas e acabadas;

•

Adotar a transversalidade curricular (estudos que integram vários tipos de conhecimentos)
em substituição à obrigação do consumo passivo de informações e de conhecimentos
sem sentido;

•

Incentivar a criatividade e a autonomia do aluno em busca do próprio conhecimento;

•

Preferir temas de estudo relacionados à realidade, à identidade social e cultural dos alunos;

•

Ensinar o valor da diferença e da convivência para os alunos a partir do exemplo dos professores e da comunidade escolar e, pelo ensino ministrado nas salas de aula;

•

Desenvolver atividades que não destacam os alunos que sabem mais dos que sabem menos;

•

Adotar o processo de avaliação que acompanha a evolução das competências de cada
aluno;

•

Organizar as turmas escolares por ciclos de formação e de desenvolvimento, respeitando
o ritmo de cada um.

Estes conceitos devem ser estimulados pelos gestores, para maior conscientização de todos
na construção da escola inclusiva.
DE OLHO NA ESCOLA
Dentro do ambiente escolar muitas das teorias já citadas neste trabalho se colocaram à prova.
Ao observar a rotina de uma determinada escola de ensino fundamental da cidade de São
Paulo¹ verificou-se que, a conduta dos profissionais da educação reflete muito suas inseguranças
quanto às mudanças e incertezas acerca da inclusão.
O tema “Inclusão” gera polêmica e dúvidas, portanto, promover a construção de um ambiente
inclusivo é muito mais difícil.
A falta de conhecimento sobre a inclusão gera ambivalência de sentimentos e atitudes que vão
da rejeição extrema, passando por piedade e comiseração e até a superproteção, fazendo com que
surjam assim as ações de cunho social, religioso e caritativo de proteção. Essas barreiras atitudinais
301

Revista Territórios

Março 2022

são, por vezes, evidenciadas pelos mecanismos de negação das possibilidades dessas pessoas,
fortemente firmados no conceito de limitação e incapacidade, manifestos pelo assistencialismo e
paternalismo ainda vigentes em nosso meio. Com isso, deixam-se de lado tudo o que tange a aprendizagem do aluno e sua formação como cidadão pleno. Esse é o grande desafio que a educação
inclusiva se propõe a romper.
O enfoque sociológico, o meio, o ambiente inadequado e a falta de condições materiais são
também fatores produtores de limitação e determinantes do fracasso escolar destes alunos.
Mesmo diante deste panorama a escola tentou de todas as maneiras receber da melhor forma
possível os portadores de necessidades especiais. A escola atua de maneira efetiva na construção
do conhecimento dos alunos de inclusão.
A atuação da professora de SAAI – Sala de Apoio Pedagógico aos Alunos de Inclusão foi
imprescindível e fundamental para o avanço do processo de inclusão dentro da escola. A educadora, especialista em deficiências que afetam o campo cognitivo e físico, dá suporte direto aos alunos
com necessidades especiais, colaborando diretamente com o trabalho dos professores das salas
regulares. Frequentar paralelamente as aulas regulares e a sala de SAAI fez com que o trabalho e
desenvolvimento das crianças de inclusão desta escola se tornasse mais eficiente e atingisse resultados cada vez mais positivos.
Uma das principais ações do gestor visto na escola foi acabar com o isolamento docente,
viabilizando cursos de aperfeiçoamento nas áreas de pouco conhecimento dos educadores, como
a inclusão.
O nome da escola e dados que pudessem identificar quaisquer uns dos envolvidos foram
suprimidos ou alterados sem que o conteúdo fosse substancialmente modificado.
Foi disponibilizado a todos os profissionais da escola momentos para pesquisarem e estudarem
o tema, onde dúvidas e sugestões práticas de ações eram dadas.
As iniciativas dos professores para educação das crianças com necessidades especiais foram
por meio da utilização de recursos didáticos com cores e música para despertar a motivação e o
interesse dessas crianças.
Também foi implantado na rotina diária das crianças exercícios de estimulação sensório-perceptiva e autoaprendizagem. Empregou-se rico e variado material didático como: blocos, cubos e
barras em madeira, objetos variados e coloridos, material de encaixe e seriação, letras grandes em
lixa e outros.
Os pais desses alunos, durante as reuniões na escola, elogiam muito o trabalho desenvolvido
por todos na escola, e afirmam que o avanço das crianças, em muitos aspectos de suas vidas, só
aconteceu depois que começaram a frequentar a escola.
Foram preparadas atividades para a comunidade escolar no sentido de “educá-la” para a prática
da inclusão social, contribuindo não somente para o desenvolvimento dos portadores de necessidades especiais, mas também para a aceitação geral das diferenças de cada um, a valorização do
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indivíduo, a convivência em meio à diversidade humana e a aprendizagem por meio da cooperação.
A escola considerou importante dar orientações para o trabalho em classes regulares com
crianças com necessidades especiais, visando também ajudar aos próprios alunos desmistificarem
a deficiência e respeitar as limitações do outro.
Para isso desenvolveu-se um trabalho conjunto que incentiva a cooperação, a construção
do espírito solidário e a troca de conhecimento entre os alunos, professores e demais membros da
comunidade escolar.
Não se preocupou somente com o desempenho individual dos alunos, avaliou-se o conjunto de
conhecimentos construídos pelo grupo, verificando se há respeito, solidariedade e afeto entre todos.
A escola procurou não abrir concessões a alguns alunos só por terem diferenças, agiu-se com
eles do mesmo modo que com os outros alunos.
Outra forma que a direção, juntamente com os demais membros da equipe escolar, encontrou
para garantir condições de se oferecer um ensino de qualidade a todos, foi na realização do Projeto
Político Pedagógico da escola. O projeto foi elaborado a partir da concepção da unidade escolar em
relação a tudo que contempla o universo escolar a que estão inseridos.
Dentro dele estava claramente evidenciado a preocupação em identificar as potencialidades
e necessidades de cada um, as condições de cada indivíduo, escola e família e, em acompanhar o
desempenho e evolução do pensamento de cada aluno com necessidades especiais ou não. Deu-se
importância ao fato de que tanto as atitudes como o planejamento do professor deve sofrer alterações
com o tempo devido às constantes transformações e que, registros do caminho que o aluno faz para
chegar às respostas que procura das superações que obteve em relação às dificuldades que tinha e
das conquistas que ele pode e deve alcançar são fundamentais dentro do processo de inclusão e de
desenvolvimento da criança, facilitando e complementando o trabalho do profissional da educação.
Mas este sucesso se deve a mobilização de todos na busca pelo melhor ambiente escolar
possível, tanto para os portadores de necessidades especiais, como aos alunos de ensino regular e
toda comunidade escolar – professores, pais, equipe de apoio e gestores.
Para que estas ações acontecessem e gerassem mudanças, foi preciso que os gestores
colocassem a disposição da escola todo o recurso necessário para tornar este processo possível e
eficiente. Foi viabilizado horário coletivo de estudo sobre o tema, palestrantes de associações como
a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais ministraram cursos dentro da escola para
ajudar os professores a lidarem com as mais variadas deficiências, este curso foi realizado durante
todo o ano de 2008 sendo uma vez por mês. A professora do SAAI também dava apoio contínuo
aos professores, dentro e fora de sala de aula, realizando durante todo 2º semestre do ano de 2008
debates com trocas de experiências sobre os alunos de inclusão.
Também foi realizado um trabalho de sensibilização com os pais dos alunos com necessidades
especiais, pois alguns familiares não conseguem aceitar o fato de que seus filhos possam se diferenciar, física e intelectualmente das outras crianças, fugir do padrão de normalidade pré-estabelecido
por eles mesmos e pela sociedade.
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É preciso que se perceba que a exclusão se dá no processo cotidiano – não está excluída de
nós mesmos e, para que as transformações aconteçam à diferença necessita ser problematizada
para a superação das barreiras ideológicas, dos obstáculos interpostos na subjetividade de cada
indivíduo, e fazer as pessoas entenderem que a maneira de ver o outro é um processo de fora para
dentro que se dá por meio de vivências, onde a diferença é um princípio humano.
O esforço contínuo dos profissionais de educação presentes na escola gerou o início de uma
nova realidade para todos os alunos, a socialização tão importante no processo de inclusão foi o
ponto de maior sucesso dentro da unidade. Após um trabalho de conscientização feito pelos professores, foi abordado o assunto “inclusão” de maneira direta e objetiva, com vídeos; música e teatro,
os alunos passaram a ver o outro como uma extensão de si mesmos, onde as diferenças passaram
a ser insignificantes e o que fortaleceu as relações interpessoais.
As crianças portadoras de necessidades especiais passaram a não temer o contato com as
pessoas ou se constranger ao tentar fazê-lo, o que contribui muito para o avanço pedagógico, por
facilitar o diálogo com o professor.
Munidos de força de vontade, companheirismo e uma postura mais flexível às mudanças, a
escola está construindo de uma maneira saudável e eficaz um ambiente inclusivo, onde todos estão
se beneficiando deste processo, no desenvolvimento profissional e humano, na sua vida e na das
pessoas a eles ligadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio de observações diárias dos procedimentos de trabalho dos educadores, equipe
escolar, gestores e, do comportamento e desenvolvimento humano e pedagógico das crianças com
comprometimento de aprendizagem decorrentes de uma deficiência específica e patológica, foi analisado como se dá o processo de inclusão nas escolas, verificando também as reações das pessoas
ao ambiente escolar e as dos demais alunos diante deste novo panorama.
A análise de teorias, e as pesquisas realizadas acerca da inclusão no Brasil, no âmbito escolar,
foi instrumento fundamental para construção deste artigo. A investigação sobre a construção de um
ambiente escolar inclusivo teve como base principal a seleção de literaturas atuais para a compreensão do recorte pretendido.
A pesquisa e observações para realização deste artigo possibilitaram a constatação de que as
mudanças no campo da educação é um assunto bem complexo. A escola foi criada com o objetivo
de proporcionar aos alunos uma formação final com níveis semelhantes de conhecimento e usando
estratégias uniformes, com isso considerar as diferenças não é muito fácil.
Dentro deste contexto, todas as propostas de inovação dentro da escola parecem impossíveis
de serem realizadas.
Outro fator determinante no desenvolvimento de programas de mudanças educacionais são as
políticas públicas, que nem sempre são organizadas de forma coerente com as realidades subjetivas
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de cada micro-sistema de ensino – as escolas.
As iniciativas ocorrem em focos pequenos, pois não são grandes as possibilidades de viabilizarem recursos para que a inclusão se dê em sua totalidade.
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RESUMO
As práticas pedagógicas devem ser desenvolvidas com a relevância de observar o desenvolvimento da criança em seu momento de alfabetização, para não frustrar ou matar o sentimento de prazer
ao ouvir uma história contada, e ações devem ser respeitadas quando falamos em despertar o
gosto pela leitura em crianças pequenas: elas possuem o direito de apenas explorar o livro e suas
imagens; direito de pular páginas, criando uma nova história com figuras que lhe chamou atenção;
o direito de pedir para reler, já que ao reler a criança imagina, acrescenta e recria os personagens;
o direito de ler a qualquer momento, na sala de educação infantil o acesso aos livros é muito importante para que as crianças possam explorá-los quando desejar e o direito de ler em voz alta, ou
calar, pois a leitura é companhia. Com as novas tecnologias, surgem novos símbolos e siglas, mas
com a internet a leitura também é estimulada pelas razões da comunicação, abrindo assim, novos
recursos para o acesso a materiais impressos que hoje podem ser encontrados digitalizados. Sem
dúvida a tecnologia abriu portas de acesso rápido e abrangente de novas possibilidades. Porém o
papel do professor não é dispensado, pelo contrário, cabe a escola ensinar e mostrar os caminhos
corretos para uma leitura produtiva e com conteúdos críticos. O acesso a quaisquer informações
é obtido de maneira rápida e eficaz. No passado, não tão distante, até a forma de se comunicar
era diferente e o acesso a informação era muito mais complexo. A tecnologia, quando utilizada de
forma correta, possibilita ao professor um arsenal de recursos para aprimorar e incrementar os
processos escolares e sua prática pedagógica, tornando as aulas mais atrativas e interativas. A
tecnologia não pode ser considerada como uma matéria a ser aprendida ou algo isolado, e sim, um
portal de possibilidades para criar momentos marcantes de aprendizado para as crianças. A alfabetização é uma atividade dinâmica de recriação, intertextualidade que enriquece e amplia o sentido
imediato daquilo que é lido, e pode ser feita por meio do lúdico.
Palavras-chave: Alfabetização; Lúdico; Leitura.
INTRODUÇÃO
É importante compreendermos que o lúdico é caracterizado pelas brincadeiras, jogos e
brinquedos, e estes três elementos possuem a mesma finalidade ao proporcionarem a diversão
e o prazer, porém são três elementos com significado distintos. A brincadeira é o lúdico em ação
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e por meio do brincar a criança tem a possibilidade de interagir com o meio, utilizando diversas
habilidades, como por exemplo, habilidade corporal e manual, manifestando sua criatividade e
imaginação. O jogo por sua vez, pode ser visto como o resultado de um sistema de regras e um
objetivo a ser alcançado. Já o brinquedo é um objeto utilizado como um suporte da brincadeira,
colocando a criança diante de reproduções da realidade, ou seja, o brinquedo proporciona para a
criança um substituto dos objetos reais para que a mesma possa manipulá-los.
O mesmo ocorre com a alfabetização e o letramento, ambos são conceitos diferentes, porém
interdependentes. A alfabetização é um processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade
de ler e escrever e o letramento é o desenvolvimento do uso competente da leitura e da escrita nas
práticas sociais nos mais variados contextos, sendo assim, a questão de pesquisa que se pretende
responder é a seguinte: De que maneira o lúdico favorece o processo de alfabetização e letramento
nos anos iniciais do Ensino Fundamental?
A hipótese desta pesquisa é que provavelmente o lúdico seja capaz de promover um ensino
e uma aprendizagem significativa diante da alfabetização e do letramento, porque ao utilizar jogos e
brincadeiras como recursos auxiliadores do ensino e da aprendizagem, a aula se torna mais agradável e interessante, além das crianças se apresentarem de maneiras entusiasmadas, focando a
própria atenção em cada detalhe da brincadeira ou do jogo, proporcionando então o prazer e provocando o desejo em aprender.
Desta forma o objetivo geral, deste trabalho é analisar o processo da alfabetização e do letramento por meio do lúdico nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os objetivos específicos são
os seguintes: Conhecer os conceitos de alfabetização e letramento para a aquisição do Sistema de
Escrita Alfabética; Identificar o ensino por meio do lúdico no processo de alfabetização e letramento;
Apresentar propostas efetivas como uso de jogos e brincadeiras para o processo de alfabetização
e letramento.
Assim sendo este trabalho se justifica porque a alfabetização e o letramento são cruciais para
a formação de um indivíduo perante a sociedade. Mas ser apenas alfabetizado não é o suficiente,
é essencial ir além e dominar a leitura e a escrita nos diversos contextos sociais, então, a partir
disso, foi verificada a importância do tema escolhido para a pesquisa, por meio do qual teremos a
possibilidade de obter conhecimentos de como alfabetizar e letrar com o uso da ludicidade nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
O trabalho será composto por três seções que estarão estruturadas da seguinte forma: Na
primeira seção, abordaremos sobre a alfabetização e letramento na aquisição do Sistema de Escrita
Alfabética; na segunda, apresentaremos a respeito do lúdico na alfabetização e na terceira e última
seção proporemos uma experiência real com jogos na alfabetização e letramento.
A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA
De acordo com Brasil (2001), o Sistema de Escrita Alfabética (SEA) é um sistema notacional
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que contém um conjunto de regras que resulta na definição da funcionalidade das letras ao substituir
os sons. É crucial compreendermos que a aprendizagem dessas regras e convenções do alfabeto,
é efetivada por meio de um percurso evolutivo, em que os alunos precisam estar atentos a dois tipos
de aspectos do sistema alfabético: os conceituais e os convencionais.
Vale ressaltar que em todo o processo de alfabetização, contamos com os níveis de hipóteses da escrita, sendo eles: Pré-silábica, silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, silábica alfabética e alfabética. A criança que está no nível pré-silábica, não sabe que a escrita
representa a fala, e não é capaz de diferenciar os desenhos, símbolos e letras. Na escola a leitura
é a passagem ao mundo das letras que se encontra com o caminho dos números e dos símbolos.
Mediante a essas informações, como chegar a este caminho letrado? O domínio da leitura e
do letramento, não é algo simples, envolve práticas a serem desenvolvidas gradativamente, algumas
crianças desenvolvem estas aptidões no seu cotidiano, porém a maioria carece da ajuda da escola
para esta tarefa. No mundo em que vivemos, desde o trabalho formal até a nossa rotina diária, exigem o envolvimento complexo de situações práticas de leitura, desde leitura de situações sociais
até compreensão de textos.
Para que um cidadão se realize profissionalmente, ele precisa saber ler, pois será a partir
desse conhecimento que ele terá estímulo para estender esse objetivo aos seus filhos, e consequentemente, terem um futuro melhor financeiramente. Ler para a criança é um ato de responsabilidade do professor que, ao emprestar a voz para que o autor fale ás crianças, também assegura a
elas o direito de ingressarem nesse universo letrado, antes mesmo de saber os nomes das letras.
O conhecimento das letras é apenas um meio para o letramento, que é o uso social da leitura e da escrita. Letrar é inserir a criança no mundo letrado e seus diferentes usos na sociedade.
O letramento vem da cultura e muitas crianças já chegam á escola com conhecimento informal
absolvido no seu dia-a-dia. Cabe a escola despertar na criança o gosto de ler e emocionar-se com
as histórias lidas e fazer dos personagens seus parceiros. Aproximando a criança da escrita e os
encantamentos que ela proporciona.
Evidentemente que para se consolidar a leitura de forma significativa é necessária uma aliança com as outras áreas de formação do sujeito, uma delas é investir na formação do professor para
aprimoramento na sua área de conhecimento, com o reforço da leitura tornando-os leitores fluentes
e críticos para que gerem outros leitores atuantes, este é um dos grandes desafios a serem superados. A instituição escolar é o local que deve propor e possibilitar a aquisição de novos saberes,
garantir um processo de aprendizagem significativo em todas as disciplinas, visando despertar o
desejo de aprender, intimamente ligado com a capacidade de leitura.
A sociedade passa por evoluções tecnológicas de informação, mas o instrumento necessário
para acompanhar estas mudanças sociais é a leitura em seu amplo sentido, já que a participação
nesta realidade acontece quando somos sujeitos históricos capazes de registrar o passado, projetar
o futuro e realizar conquistas no presente para um mundo melhor. A leitura deve ser um convite ao
mundo da fantasia, pois é uma aprendizagem adquirida para a vida inteira, transcendendo as letras.
A observação diária do professor em sala de aula, adequando o desenvolvimento cognitivo de cada
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aluno que irá estimular este aluno para o mundo da leitura.
A literatura é um dos caminhos para o mundo da imaginação, algo além da vida real, pois
possibilita o mergulhar em diversos mundos por meio das histórias. É preciso o interesse pelas palavras, isso pode ser desde muito cedo, por meio das músicas e conversas ouvidas dentro do ventre
materno, quando embalada com canções de ninar, ou nas conversas com a família ao compartilhar
histórias e experiências, não podemos esquecer de que somos narrativos. O ser humano é fonte
inesgotável de história e por isso de leitura. O processo de leitura faz parte das competências cognitivas, sociais e culturais e para se ler bem é necessário o interesse para as narrativas em geral. A
escola e a família possuem o papel de estimular este fascínio.
E a criança que se apresenta no nível silábico, já tem consciência que a escrita representa
a fala, mas, percebe apenas a sonoridade das sílabas. O silábico sem valor sonoro tem a capacidade de perceber a quantidade de sílabas pronunciadas na palavra. E o silábico com valor sonoro,
consegue perceber a quantidade de sílabas pronunciadas na palavra e sua relação sonora, seja na
vogal ou na consoante. Buscar despertar na criança o fascínio pela fantasia do mundo de ficção é
um desafio para todo educador. Particularmente quando se trabalha com crianças pequenas, cujas
competências para agir, interagir e modificar seu ambiente têm sido cada vez mais estudado.
O que as pesquisas que vêm sendo realizadas sobre o desenvolvimento humano têm apontado é que a criança é um sujeito competente, ativo e agente de seu desenvolvimento. Nas interações
com outros em seu meio, em atividades socioculturais concretas, as crianças mobilizam saberes e
ao mesmo tempo que os modificam. Daí a importância das crianças terem amplas oportunidades de
exploração e conhecimento da leitura, como fonte de prazer e cabe ao professor proporcionar este
momento de amor pela leitura.
Aprender pode ser entendido como o processo de modificação do modo de agir, sentir e pensar de cada pessoa que não pode ser atribuído á maturação orgânica, mas á sua experiência positiva e prazerosa. A prática da leitura como algo diário torna-se hábito, praticando assim o escutar,
imaginar e o recontar. Quando a criança leva para casa o relato de um conto de forma espontânea,
divertida, inteligente, representa um passaporte para a família assegurar-se de que o cotidiano da
criança é mágico, cheio de descobertas e de demonstrações de prazer.
A leitura e a análise de histórias proporcionam para criança a oportunidade de fazer sentido
do texto e de experimentar a construção conjunta, vivenciando processos onde aspectos linguísticos e afetivos da maior importância são acionados em decorrência do próprio ato de contar história, onde as pessoas ficam em geral próximas umas das outras, trabalhando temas como: perdas,
frustrações, medos, etc. Já a criança que se encontra no nível silábico alfabético, já sabe que as
sílabas possuem mais de uma letra, mas ainda não sabe representar todos os sons pronunciados.
E no caso do nível alfabético, a criança já tem conhecimento de como funciona o sistema de escrita
alfabética, mas possui alguns erros ortográficos e gramaticais. Lembrando que esse é o nível final
do processo de alfabetização.
De acordo com Ariés (1981), para um acompanhamento ao nível de hipótese e de escrita em
que o aluno está, é necessário diagnosticá-lo constantemente por meio da sondagem. Ressaltamos
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que a sondagem deve ser realizada individualmente, por meio de um ditado de diversas palavras,
á qual não precisam ser de caráter complexo, isto é, palavras árduas e de acordo com as pesquisas este ditado deve seguir ordens numéricas em cada palavra referente a sílabas, que devem ser:
polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba, é fundamental incluir uma frase no final do ditado,
utilizando alguma palavra que já tenha sido ditada e escrita, a leitura da criança é indispensável e é
crucial que seja uma leitura em voz alta.
Já o letramento é utilizado como uma ferramenta de aquisição, sendo uma das habilidades
básicas necessárias, para que ele se adapte adequadamente em sua cultura. Surgiu então o termo
letramento funcional ou alfabetização funcional, por causa de termos de habilidades indispensáveis
para que o indivíduo “Funcione” adequadamente em um contexto social. É fundamental compreendermos que o conhecimento das letras e seus respectivos sons, são vistos como um meio que
guiará para o letramento.
De acordo com Hoffmann (1991), o letramento traz duas dimensões, que são: a dimensão
social e a dimensão individual. Na dimensão Social ele é visto como um fenômeno cultural e a dimensão individual, o letramento é um âmbito pessoal. Mas para que seja possível a compreensão
delas, é necessário que faça um estudo de outras duas vertentes que fazem parte desse processo:
a leitura e a escrita, de forma simultânea. Uma pessoa que é alfabetizada não significa que necessariamente ela é letrada. Alfabetizado significa que a pessoa já sabe ler e escrever; já o letrado sabe
usar a leitura e a escrita de acordo com as necessidades sociais, ela começa aprender e saber
organizar discursos, interpretar e compreender textos e criar reflexões. No ensino permitem que o
sujeito utilize à escrita e a leitura nos mais diversos contextos.
Ao conhecer a importância do letramento tudo se torna mais fácil e não há lugar para o exercício de um aprendizado automático e repetitivo, baseado na descontextualização. A Base Nacional
Comum Curricular BNCC (2017), propõe algumas mudanças para o processo de alfabetização sendo elas:
•

A alfabetização deve ocorrer no período de dois anos com o 3° ano como prazo limite.

•

O foco principal da ação pedagógica na alfabetização são as especialidades da apropriação do Sistema de Escrita Alfabética.

•

O documento da BNCC (2017), mescla na alfabetização a perspectiva construtivista e a
consciência fonológica.

•

A linguagem é a forma de interação e estabelecimento da centralidade nos textos.

•

Os quatros campos de atuação e a proposta de contextualizar as práticas de linguagem.

•

Textos multissemióticos e multididáticos dão destaque para o multiletramento.

De acordo com Brasil (2017), a BNCC não traz direcionamento sobre as abordagens que devem ser adotadas, mas existe uma perspectiva que permeia o trabalho: a leitura, a escrita e a fala,
ou seja a interação da linguagem que assume o caráter da função social diante do SEA. Estimular
a criança, a contar as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao número de sílabas,
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dizer uma palavra menor ou maior que a outra, identificar e produzir palavras que começam com a
mesma sílaba, com o mesmo fonema e que rimem, estas são as atividades que promovem a compreensão das propriedades do Sistema de Escrita Alfabética.
O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO
Temos a total convicção de que o brincar em si, seja ele por meio das brincadeiras, dos jogos ou dos brinquedos atrai as crianças e isso é como algo inevitável, que oferece a cada criança
uma satisfação única, um prazer sem igual. Assim, para Oliveira (1994), a criança age num mundo
imaginário, onde o significado é estabelecido pela brincadeira e não pelo objeto real presente. O
conhecer é de extrema importância, pois a educação se constitui a partir do conhecimento e este,
da atividade humana. Para renovar é preciso conhecer. A atividade humana é propositada, não está
separada de um projeto. Conhecer não é somente adaptar-se ao mundo, é também uma condição
de sobrevivência do ser humano e da espécie. A atividade lúdica integra os aspectos afetivos, cognitivos, motores e sociais. Fundamenta-se a necessidade de evidenciar como lúdico influencia no
processo de ensino-aprendizagem.
Para Kishimoto (2011), a brincadeira traz uma grande influência para o desenvolvimento infantil, pois ela colabora com a interação social onde a criança age e satisfaz os desejos e imaginação da criança no ato de brincar. Sendo assim, a educação é de total importância para a sobrevivência do ser humano. Para que ele não precise inventar tudo, necessita apropriar-se da cultura, do
que a humanidade já produziu. Educar é também aproximar o ser humano do que a humanidade
produziu. Se isso era importante no passado, hoje é ainda mais decisivo numa sociedade baseada
no conhecimento. Todos os professores precisam ter absoluta clareza do que é aprender, do que é
“aprender a aprender”, para que se possa ter uma melhoria no ato de ensinar. Para os educadores,
não basta apenas ter conhecimento de como se constrói o conhecimento, eles necessitam também
saber o que é ensinar, o que é aprender e como aprender.
Por conta disso, é possível articular o brincar com o aprender, isto é, utilizar o lúdico como
um recurso auxiliador da aprendizagem, fazendo com que ambos caminhem juntos na educação.
Hoffman (1991) reconheceu o valor educativo do jogo e foi a primeira a colocá-lo como parte integrante do trabalho pedagógico, sendo assim, é por meio do brincar que a criança tem a oportunidade de aprender conceitos, regras, normas, valores, desenvolvendo as capacidades cognitivas,
motora, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção social; pois é neste ato que
as crianças trazem para suas brincadeiras o que veem, escutam, observam e experimentam, enfim
elas costumam trazer para suas brincadeiras tudo aquilo que ocorre e que faz parte do seu dia a
dia, sendo relacionados com as diversas questões culturais presentes em seu entorno. De acordo
com Vygotsky (1998), a ludicidade pode ser utilizada como forma de sondar, introduzir ou reforçar os
conteúdos, fundamentados nos interesses que podem levar o aluno a sentir satisfação em descobrir
um caminho interessante no aprendizado. Assim, o lúdico é uma ponte para auxiliar na melhoria dos
resultados que os professores querem alcançar.
Ao aplicar algum jogo ou fazer alguma brincadeira para as crianças que estão prestes a
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aprender desde a matemática, português, ciências, aprender a ler e escrever e entre outros, o jogo e
as brincadeiras trazem algo mais dinâmico, divertido, onde as crianças mostra muito mais interesse
de fazer (no caso jogar ou brincar). Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver
sua criatividade e não a produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico. Por meio da brincadeira o aluno desperta o desejo do saber, a vontade de participar e a alegria da conquista. Quando
a criança percebe que existe uma sistematização na proposta de uma atividade dinâmica e lúdica,
a brincadeira passa a ser interessante e a concentração do aluno fica maior, assimilando os conteúdos com mais facilidades e naturalidade.
E, muitas vezes, acontece da criança brincar sem ter nenhuma noção que ao mesmo tempo
em que ela está brincando ou jogando, ela está aprendendo também. É claro que para isso acontecer vai depender do tipo de brincadeira ou jogo. O lúdico pode contribuir ainda mais com aquelas
crianças que possuem características de relaxado, que não querem fazer nada, e ao utilizar uma
ferramenta como o jogo, acaba atraindo atenção desses alunos.
É possível dar ao aspecto de jogo a exercícios escolares, é o jogo como artifício pedagógico.
E o mais interessante é que por meio do jogo o pedagogo pode explorar a personalidade dos alunos
e acabar adaptando o ensino e orientação para eles. É necessário que o professor possa interagir
com os alunos, direcionando-os para a aprendizagem, negociando com eles as regras e a familiarização do jogo.
Ao pedagogo cabe selecionar entre os jogos disponíveis na cultura lúdica infantil, aqueles
cujo conteúdo corresponde a objetivos pedagógicos identificáveis. Sendo de extrema importância
ressaltar que para incluir o lúdico na educação, neste processo de ensino-aprendizagem, não é
apenas aplicar um jogo ou uma brincadeira e deixar as crianças se divertirem sem que haja mais
nenhum outro propósito, além deste. O professor precisa ter total convicção do objetivo qual se
pretende alcançar e organizar as brincadeiras ou os jogos de acordo com o conteúdo que será trabalhado, seguindo assim o planejamento elaborado.
Neste caso, daremos ênfase maior para a utilização do lúdico como recurso auxiliador no
processo da alfabetização.
Compreendemos que alfabetizar é delicado e não é fácil, pois exige um ambiente incentivador, postura, dedicação, paciência e diversas estratégias didáticas por parte do professor, assim
como também exige dedicação, paciência, atenção e concentração dos alunos, pois o mesmo está
prestes a aprender as formas e os sons das letras.
É fundamental que diante deste processo delicado e árduo, o professor saiba respeitar o
tempo de cada aluno, porque nem todos terão o mesmo desenvolvimento, alguns demonstraram sucesso na aprendizagem rapidamente, cedo, alguns ficarão no meio termo e enquanto outros serão
tardios. Para todos os alunos (não importa em qual quadro eles se encaixam nesta situação), tudo
envolve uma questão de fatores que podem influenciá-los no desenvolvimento da aprendizagem. Ao
decorrer desta formação alfabetizadora, por meio da sondagem, o professor obtém a percepção da
facilidade e da dificuldade de cada aluno.
Diante de tudo quanto foi discutido até esse momento, podemos dizer que aplicar e utilizar
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o lúdico no processo da alfabetização, pode favorecer muito ambas partes (professor e aluno), gerando resultados positivos e satisfatórios, até mesmo com os alunos que possuem mais dificuldade,
mas para isso, é necessário que o professor pesquise, compreenda os diversos jogos e brincadeiras, como elas podem ser úteis ao serem trabalhadas em sala de aula, conhecendo o objetivo de
cada uma e assim por diante. Existem inúmeras atividades lúdicas que podem ser utilizadas na fase
da alfabetização, destacaremos algumas delas, como por exemplo: Jogo do Baralho Fonológico;
Jogo do Baralho Formar-Palavras; Jogo da Batalha de Palavras; Bingo dos Sons Iniciais; Caça-Letras; Caça-Rimas; Dado Sonoro; Jogo das duas Palavras; Jogo de Letras Atrapalhadas; Mais Uma;
Palavra dento de Palavra; e diversos jogos. É recomendado que o professor também usufrua do
alfabeto móvel com os alunos.
A seguir, descreveremos um pouco sobre dois desses jogos, estando de acordo com o arquivo Jogos Pedagógicos – MEC, segunda versão.
•

• Batalha de Palavras – tem como objetivos didáticos compreender que as palavras são
compostas por unidades sonoras menores; identificar a sílaba como unidade fonológica;
segmentar palavras em sílabas e comparar palavras quanto ao número de sílabas. Este
jogo é composto por trinta fichas com figuras cujos nomes variam quanto ao número
de sílabas, o jogo pode ter apenas dois jogadores ou duas duplas, a finalidade é que o
jogador que tiver mais fichas no final do jogo, vence. A regra consiste em que as fichas
devem ser distribuída igualmente entre os dois jogadores, estes as organizam de forma
que fiquem com as faces viradas para baixo, uma em cima da outra, formando um monte;
o primeiro jogador desvira a primeira ficha de seu montinho ao mesmo tempo em que seu
adversário também desvira uma ficha do montinho dele; o jogador que desvirar a ficha
cuja palavra contiver maior quantidade de sílabas ganha a sua ficha e a ficha desvirada
por seu adversário; se duas palavras coincidirem quanto ao número de sílabas, cada jogador deve desvirar mais uma ficha do seu montinho até que haja uma diferença quanto
ao número de sílabas, nesse caso, o jogador que desvirar a ficha cuja palavra tiver maior
número de sílabas leva todas as fichas desviradas na jogada; o vencedor será quem, ao
final do jogo, conseguir ficar com o maior número de fichas.

•

• Bingo dos Sons Iniciais –tem como objetivos didáticos, compreender que as palavras
são compostas por unidades sonoras que podemos pronunciar separadamente; comparar palavras quanto as semelhanças sonoras (nas sílabas iniciais); perceber que palavras
diferentes possuem partes sonoras iguais; identificar a sílaba como unidade fonológica;
desenvolver a consciência fonológica, por meio da exploração dos sons das sílabas iniciais das palavras (alteração). São componentes do jogo, quinze cartelas com seis figuras
(cada cartela) e as palavras escritas correspondentes às figuras, trinta fichas com palavras escritas e um saco para guardar as fichas de palavras, e o jogo tem o mínimo de 2
e 15 jogadores ou dupla. As regras deste jogo consistem que cada jogador ou dupla de
jogadores recebe uma cartela, a professora sorteia uma ficha do saco e lê a palavra em
voz alta, os jogadores que tiverem em sua cartela uma figura cujo nome começa com a
sílaba da palavra chamada, deverão marca-la. E por fim, o jogo termina quando um jogador ou uma dupla conseguir marca todas as palavras de sua cartela.
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Bom, como podemos perceber os jogos possuem propósitos e variados objetivos a serem alcançados, aplicá-los em sala vai além da diversão, é interessante que o professor procure conhecer
a fundo cada jogo, cada brincadeira e, que esteja disposto a ampliar sua didática, experimentando
métodos novos em prol de um ensino e de uma aprendizagem de qualidade e de grande significado. Em base nesse estudo, nos fazem enxergar sobre a importância do lúdico estar inserido no
processo de alfabetização. O lúdico é de suma importância para o processo de desenvolvimento
cognitivo do educando, facilitando a interação no seu meio de convivência com os outros e atendendo os diferentes aspectos do desenvolvimento humano como: físico, mental, social, emocional e
espiritual. É considerado um processo educacional. Nesse sentido se faz necessário que educador
se sensibilize para despertar a conscientização do lúdico favorecendo o bem-estar e o crescimento
das potencialidades de seus alunos, pois está diretamente ligada ao corpo, à mente e à emoção. A
aprendizagem requer estímulo, ambiente propício, orientação, mas requer também disposição para
aprender, incentivo, compreensão, autocrítica e motivos.
O brincar ajuda o educando a organizar suas ações e realinhar o real. Cabe às escolas não
apenas tolerar, mais do que isso, considerar as brincadeiras como espaços essenciais de aprendizado. É preciso que as escolas compreendam a importância do lúdico na formação, não apenas da
criança, mas também do educador. (Jogos Pedagógicos – MEC 2° versão).
UMA EXPERIÊNCIA REAL COM JOGOS NA ALFABETIZAÇÃO
Diante desse estudo amplo sobre o processo de alfabetização por meio da ludicidade, realizamos uma pesquisa de campo que se resume a uma experiência real com jogos com uma turma
do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Nova Era. Essa atividade foi realizada em Abril
de 2019 e teve a duração de uma aula (50min).
A turma que participou desta pesquisa, era composta por 11 alunos em sua maioria por alunos que estavam no processo de alfabetização e que ainda não compreendiam alguns princípios do
sistema de escrita alfabética, tal como o de que há unidades sonoras menores que as sílabas. Aos
alunos que já possuíam esta compreensão era necessário consolidar as correspondências grafo
fônicas.
O jogo selecionado para esta experiência foi: Bingo letra inicial. De acordo com o arquivo
Jogos Pedagógicos – MEC, segunda versão, este jogo tem como objetivos didáticos conhecer os
nomes das letras do alfabeto; compreender que as sílabas são formadas por unidades menores;
compreender que via de regra, a cada fonema corresponde uma letra ou um conjunto de letras
(dígrafos); identificar o fonema inicial das palavras; estabelecer correspondência grafo fônica (letra
inicial e fonema inicial); comparar palavras que possuem unidades sonoras semelhantes e perceber
que palavras que possuem uma mesma sequência de sons tendem a ser escritas com a mesma
sequência de letras.
Este jogo é composto por nove cartelas com figuras e palavras faltando às letras iniciais, contem fichas com as letras que completam todas as palavras de todas as cartelas e um saco escuro
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para colocar as fichas das letras, o jogo tem limite de 4 e 9 jogadores ou dupla. A finalidade é que o
jogador que completar primeiro a cartela com as letras que formam as palavras representadas pelas
figuras, é o vencedor. A regra consiste em que cada jogador ou dupla recebe uma cartela, um dos
jogadores (ou outra pessoa) retira uma letra do saco e diz o nome da letra; os jogadores verificam
se estão precisando da letra para completar algumas palavras e, caso alguns deles precise, grita
o nome da letra; o jogador recebe o nome da ficha com a letra sorteada e coloca na célula correspondente á palavra; nova letra é sorteada e o jogo prossegue até que uns dos jogadores completem
sua cartela.
O repertório de palavras do jogo pode ser: gato, pato e rato; cola, bola e mola; tela, vela e
sela; cão, mão e pão; meia, veia e teia; panela, janela e canela; faca, jaca e maca; rolha, folha e
bolha; e por fim, carro, jarro e barro.
No dia em que aplicamos está experiência em sala de aula, tivemos que fazer uma sondagem para obter uma ideia de como os alunos se encontravam nas hipóteses de escrita, analisando
cada detalhe e usufruindo de cada informação que nos foi dada pela professora da turma. Como a
sala é composta por onze estudantes, separamos então nove alunos para que cada um completasse a cartela que lhe foi entregue individualmente, sendo que um aluno ficaria responsável pelo saco
escuro sorteando as letras e o outro atribuiu outra função á qual explicaremos mais adiante.
Ao conversar com a turma, percebemos o entusiasmo de cada criança quando souberam
que por um instante iriam “brincar”, mas que na verdade estariam aprendendo brincando. Inicialmente com delicadeza fomos lendo em voz alta as regras do jogo e discutindo com os alunos como
ele funciona, na medida em que fomos lendo. Mas mesmo ao decorrer do jogo, algumas crianças
se apresentaram com dúvidas referente às regras e sutilmente lemos novamente o texto que as
explicitava, mostrando aos alunos que é necessário compreendermos e aceitarmos as regras. É
importante destacar que esse procedimento contribui para uma melhor interação entre as crianças
e para que elas se familiarizem com este gênero textual.
Além disso, durante o jogo foi necessário a nossa mediação para que os estudantes conseguissem estabelecer as correspondências grafo fônicas, essa mediação foi essencial principalmente
com aqueles alunos que não dominavam os princípios do sistema de escrita alfabética. Esse auxílio
foi proporcionado por meio de dicas e de referências explícitas a outras palavras que se iniciavam
com o mesmo som, utilizamos como exemplo os nomes das crianças.
Quando um dos alunos se manifestava, pois havia terminado e que no caso seria o vencedor,
teve sua cartela conferida por um outro aluno que foi escalado para esta função, pois ele já se encontrava em um nível de escrita mais avançado e a medida em que o aluno conferia, se houvesse
necessidade ele nos acionava e nós auxiliávamos para conferir. Houve dois momentos em que dois
alunos se precipitaram dizendo que haviam terminado, mas ao terem suas tabelas conferidas algo
estava incorreto e precisava ser ajustado, partir disso fomos alertando as crianças sobre a importância de elas mesmas analisarem suas cartelas antes mesmo de dizerem que terminaram, desta
forma elas mesmas com um olhar atento conseguem observar e identificar se á algo errado, para
então arrumar o que deve ser arrumado e dizer que terminaram para que o outro aluno confira.
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Enfim, ao aplicarmos este jogo como atividade lúdica no processo de alfabetização, adquirimos a percepção de que além de proporcionar o prazer, houve também um aumento gradativo no
interesse das crianças, o que consequentemente contribuiu de maneira eficaz para a assimilação
do conteúdo.
Apesar da maioria dos alunos não dominarem os princípios do sistema de escrita alfabética
e os mesmos terem apresentado uma dificuldade maior, temos em vista que trabalhar este jogo
favoreceu muito para uma aprendizagem significativa promovendo a compreensão dos respectivos
princípios do SEA, por meio do estímulo á qual o jogo em si proporcionou.
E diante desta experiência realizada com a turma do primeiro ano, podemos afirmar que por
meio das diversas brincadeiras e jogos que se englobam no pedagógico, faz com que a aula se torne mais atrativa, mais divertida e prazerosa e aprender desta maneira é muito melhor, os resultados
são gerados com mais facilidade além de mais rápidos, então, é extremamente importante levar o
lúdico em consideração quando o professor estiver desenvolvendo seu planejamento, principalmente quando o conteúdo a ser trabalhado seja a respeito da alfabetização. Pois o lúdico não se resume
somente ao ato de brincar, ele não se limita só á isso, isto é, a ludicidade também está envolvida
ao ato de ler e apropriar-se da literatura como forma natural de descobrimento e compreensão do
mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho, observa-se que não podemos abrir mão do ensino por meio da
ludicidade pois é por meio do lúdico que o conhecimento chega as crianças tão pequenas. Com
a literatura infantil, desenvolvemos a imaginação, a criatividade e o cognitivo mesmo quando as
crianças não são alfabetizadas. Não podemos esgotar um assunto tão vasto e rico como a leitura na
educação infantil, mas levantar reflexões e apontar alguns caminhos para este resgate como tema
principal nas escolas, que ficou em segundo plano, momento de distração no cotidiano de milhares
de crianças.
Nós educadores devemos repensar nossas práticas e promover, no cotidiano escolar a discussão sobre a pluralidade cultural do povo brasileiro, por meio das atividades de leitura, com objetivo de ampliar a formação do profissional da educação, no que se refere com a indicação e leitura
de livros adequados para cada uma das diferentes faixas etárias. Acredita-se, que pode realmente
levar muitas crianças a ampliar e educar seus olhares para a leitura e para a arte (literatura), a se
transformar em leitores plurais, em cidadãos mais preparados para a vida em sociedade que acima
de tudo, esteja de mente aberta e disponível para aprender com as possibilidades de leitura de mundo e de vida que uma criança pode ensinar, construindo esse conhecimento por meio da leitura de
bons livros e com professores bem preparados para atividades diárias no espaço escolar. A escola
deve ser o local do saber e do bem, a construção da cidadania crítica e ativa demanda conhecimento, reflexão, discussão, prática de intervenção na realidade.
O professor deve ter uma boa dose de ousadia, devemos construir o conhecimento escolar a
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partir da realidade, estabelecendo relações entre textos e contextos, exercitar a escrita e o diálogo,
provocar reflexões e questionamentos, motivar a criatividade dos educandos, tendo consciência de
que compreender o mundo exige compreender o lugar e a sociedade que se vive. A educação em
parceria com a leitura abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino.
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RESUMO
O presente artigo descreve uma análise sobre os valores subjetivos que cada ser carrega consigo,
atrelando-o ao espaço escolar. Foram relatadas contribuições de teóricos filosóficos, abrangendo
também os estágios de desenvolvimento humano citado por Jean Piaget, abrindo espaço de reflexão acerca de como a escola pode trabalhar a moral e a ética em seu ambiente, indo além da
formação acadêmica comum. Tem como principal objetivo analisar de que forma podemos trabalhar
essa questão, sem ferir a bagagem cultural dos seres humanos e, ainda assim, fazer prevalecer
uma interação de respeito, solidariedade e empatia entre os envolvidos, construindo uma sociedade
mais justa e igualitária.
Palavras-chave: Valores; Moral; Ética; Ambiente escolar
INTRODUÇÃO
O espaço escolar é um ambiente rico em diversidade e, mesmo tratando-se de uma instituição, é inevitável a troca de valores que ocorre nesse cenário. Atualmente, a maioria das escolas, e
também em concordância com as bases legais, enxergam os alunos como seres pensantes, capazes
de refletirem, discordarem, argumentarem e se posicionarem frente as situações do dia a dia. Sendo
assim, tratar a formação de caráter no ambiente escolar torna-se fundamental para o desenvolvimento
de habilidades, criatividade e também para a construção de uma sociedade mais igualitária.
Em nosso cotidiano, para além dos muros da escola, comentamos e até avaliamos os outros,
as coisas e situações, dando-lhes características como: “Isso é ruim”; “Afonso não se comportou
bem”; “Esse cachorro late muito”, etc. Tais afirmações se referem aos juízos de realidade e aos juízos de valor. Esse último se relaciona ao valor do comportamento, ou seja, se algo ou aquilo, ou até
mesmo alguém, é bom ou ruim (ARANHA e MARTINS, 2015).
Existem diversos tipos de valores: estéticos, econômicos, religiosos, lógicos, entre outros.
Porém, para o presente artigo, iremos focar nos valores de comportamento, trazendo a essência
humana no contexto escolar e, assim, verificar como se dão as práticas na escola, onde relações
são intermináveis dentro de um espaço imensamente diversificado, e como essas relações podem ou
não contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Para tanto,
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será utilizado como referencial teórico o psicólogo e filósofo suíço Jean Piaget (1896 – 1980), onde
abordaremos os estágios de desenvolvimento humano, confrontando-o com outros autores que caminham ou não na mesma direção. A partir daí, poderemos extrair de nós mesmos, o que de fato são
valores e como podemos agir no cotidiano, refletindo acerca dos comportamentos e do livre arbítrio.
VALORES
Axiologia: do grego áxios, “valor”, e logos, “teoria”, “estudo”, significa “teoria dos valores”. Essa
teoria se relaciona ao “dever ser”, ou seja, das relações entre as pessoas e do sujeito que os avalia
(ARANHA e MARTINS, 2015). Os seres e as coisas atraem nossa afetividade ou nossa repulsa, sendo
assim, o que para nós possui valor, é pelo motivo daquilo não ter deixado prevalecer a indiferença.
Assim explica Garcia Morente (1996, p.296):
Os valores não são, mas valem. Uma coisa é valor e outra coisa é ser. Quando dizemos de
algo que vale, não dizemos nada do seu ser, mas dizemos que não é indiferente. A não indiferença constitui esta variedade ontológica que contrapõe o valor ao ser. A não indiferença
é a essência do valer.

Os valores estão enraizados nos seres humanos desde seu nascimento, ou seja, é herdado
culturalmente. Por esse motivo as crianças, desde pequenas, aprendem comportamentos, deveres
e direitos presentes em seu meio social. Dessa forma, ao atender ou transgredir um padrão estabelecido, será caracterizado o bem ou o mal. E é de acordo com a valoração, que as pessoas podem
achar positivo ou negativo determinado ato, feio ou bonito um sapato, caro ou barato o valor de uma
mercadoria. Porém, todos estamos sujeitos à sanção em graus diferentes de intensidade: a crítica
de um amigo, um olhar mais apurado de uma mãe, e até mesmo o impedimento de algo ou de algum
ato utilizando a força física (ARANHA e MARTINS, 2015).
Temos em vista que os valores pertencem aos seres desde que nascem. Existem os valores
éticos e morais, fundamentais para a vida em sociedade, já que o respeito ao outro, a empatia, a
honestidade, o caráter estão inseridos na moral e ética das pessoas. Ao nascermos já está estabelecido um mundo cultural, um sistema de significados, sendo assim, já existe uma moral constituída.
Vale ressaltar que as normas morais vão se modificando com o passar dos tempos, dependendo de
como as relações humanas se estabelecem.
Podemos considerar que ética e moral carregam em si a mesma essência, pois se apresentam no mesmo contexto dos valores humanos, sendo por meio da ética e da moral que há a reflexão
entre o certo e o errado. Assim ocorre no âmbito familiar, círculo social, na escola, no trabalho e no
desenvolvimento de uma sociedade como um todo, já que é necessário um conjunto de normas que
delineiam o comportamento socialmente ético. Como colabora Bastos, 2017, na escola, a prática
da ética tende a valorizar os conhecimentos dos alunos e desencadear a harmonia na convivência
entre todos.
É nesse sentido que a escola, sendo um espaço rico de interação humana, ganha um papel
muito importante, pois o ato moral provoca efeitos não só na pessoa que está agindo, mas também
em todos em seu entorno.
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Torna-se necessário, porém, esclarecer que nos dias atuais, os valores precisam ser fundamentados racionalmente, abertos ao diálogo, à intersubjetividade, com todos os envolvidos do grupo
e com outros que possuem ideias distintas.
COMPROMETIMENTO MORAL
Todo ato moral deve ser livre e consciente, mas também solidário. Trata-se de uma responsabilidade, onde o ser assume um compromisso, a autoria dos seus atos e responde pelas possíveis
conseqüências (ARANHA e MARTINS, 2015). Portanto, um comportamento moral é também obrigatório, estando essa obrigatoriedade inserida no próprio sujeito. No entanto, tal comprometimento,
por sermos livres, não evita a desobediência que, quando atuada será reconhecida como imoral.
De acordo com Gianotti (1992, p.245):
Os direitos do homem, tais como em geral têm sido enunciados a partir do século XVIII,
estipulam condições mínimas do exercício da moralidade. Por certo, cada um não deixará
de aferrar-se à sua moral; deve, entretanto, aprender a conviver com outras, reconhecer a
unilateralidade de seu ponto de vista. E com isto está obedecendo à sua própria moral de
uma maneira especialíssima, tomando os imperativos categórico dela como um momento
particular do exercício humano de julgar moralmente. Desse modo, a moral do bandido e a
do ladrão tornam-se repreensíveis do ponto de vista da moralidade pública, pois violam o
princípio da tolerância e atingem direitos humanos fundamentais.

Tal decisão livre e voluntária cria no sujeito uma concepção de que deve ser, originando uma
obrigação moral. Isso significa que o dever moral é interno ao sujeito. Em A República de Platão, a
lenda sobre o anel nos coloca à reflexão sobre a liberdade das condutas. Um anel que se tornaria
invisível a quem fosse capaz de virar o engaste para dentro. O pastor Giges, logo depois que se salvou de um terremoto, retirou o anel de um cadáver e, ao se dar conta de que poderia ficar invisível
sempre que quisesse, se adentrou no castelo, seduzindo a rainha, onde os dois tramaram a morte do
rei (MOURAO, 2020). O mito citado abre reflexão sobre os motivos que atraem ou coíbem uma ação.
MORAL E ÉTICA
A convivência em sociedade é algo a ser aprendido, e esse processo de aprendizagem requer
descentramento, ou seja, um sair de si mesmo (SANTANA e PIZA, 2019). Tal processo exige do
sujeito não somente o ponto de vista da inteligência, do racional, mas também da afetividade e da
moral. Nesse sentido, o ego infantil é superado quando as crianças compreendem o OUTRO como um
“outro eu”, e isso requer a intervenção de agentes culturais: família, professores e adultos em geral.
No inicio da vida, a educação se baseia na heteronomia, onde as regras são impostas sem
discordância. Com o passar dos anos, é alcançada a autonomia. Geralmente, é na adolescência que
ocorre um grande conflito entre a heteronomia e a autonomia.
O psicólogo e filósofo suíço Jean Piaget (1896 – 1980), em sua teoria da psicologia genética,
estabeleceu uma progressão em estágios, onde verificou que a criança organiza o pensamento e o
julgamento. Segundo Piaget (1967), o desenvolvimento mental é dividido em: inteligência, afetividade
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e moral. E esse processo ocorre em quatro estágios, sendo:
•

Estágio sensório-motor (de 0 a 2 anos), onde as percepções sensoriais e os movimentos
estão em evidência. Do ponto de vista da moral, nesse estágio o bebê se encontra pré-moral, predominando a anomia (ausência de leis e normas);

•

Estágio intuitivo ou simbólico (de 2 a 7 anos), a criança desenvolve a fala e descobre os
símbolos. Vale ressaltar nesse estágio o egocentrismo, também presente nas relações
afetivas, onde a criança acredita que o mundo gira em torno de si mesma, exigindo mais
atenção, não dividindo seus brinquedos e quer que todos os seus desejos sejam realizados.
Do ponto de vista moral, não se pode afirmar, no início, que as regras de convívio social já
estejam consolidadas, podendo haver relutância de aceitação. Podemos observar nessa
fase, como as crianças ainda relutam com os jogos de regras. Já com 3, 4 anos, inicia-se
a fase heteronômica, de aceitação de normas, e passa a ter, a criança, um certo receio
da desobediência, por conta da punição.

•

Estágio das operações concretas (de 7 a 12 anos), representa um grande salto da ação
por meio de operações mentais concretas, baseando-se nos objetos, no concreto. O
pensamento se organiza de forma mais coerente, possibilitando construções lógicas mais
aprimoradas. O egocentrismo nesse estágio vai perdendo força, pois o discurso lógico é
mais objetivo, estabelecendo um confronto entre a realidade e os outros discursos. Também encontra-se o apoio em provas, se afastando de explicações fantasiosas. Do ponto
de vista moral, é afirmada a heteronomia, com a entrada de normas do seio familiar e da
sociedade. Tal fato pode ser observado na aceitação das regras.

•

Estágio das operações formais (na adolescência), último estágio do desenvolvimento e
início do amadurecimento com as características da vida adulta. O adolescente passa a ter
um pensamento formal ou hipotético dedutivo, sendo lógico, e também abstrato. A reflexão
torna possível o pensamento científico, matemático e filosófico. A capacidade de refletir dá
condições para o amadurecimento moral, onde é possível a organização autônoma das
regras e da livre deliberação. Nesse estágio, ocorre o exercício do respeito mútuo, não
hierárquico. O contrário ocorre no estágio anterior, onde prevalece o respeito unilateral, de
uma moral de coação, heteronômica.

Ainda, segundo Piaget (1967), a autonomia não está livre de influências externas, porém permite
a reflexão do indivíduo sobre as limitações que lhe são impostas. Assim, por meio dessa reflexão, o
indivíduo reorienta a ação na tentativa de superar os condicionamentos. Em síntese, quando decide
por cumprir uma norma, a decisão está centrada no próprio indivíduo, em sua consciência moral. É
nessa fase do desenvolvimento que se encontram a reflexão (inteligência), a reciprocidade (afetividade) e a autonomia (moral).
Pode-se concluir que, para Piaget (1967), a moral está prevalecida no ser humano quando
esse se encontra mais desenvolvido, já na adolescência. Porém, não se justifica simplesmente deixar as crianças menores a mercê, pois quando nascemos, já estamos incluídos em um meio social,
com regras e normas de boa convivência e de reciprocidade. Crianças pequenas ainda não são
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capazes de tomar decisões, mas com as experiências e seu próprio desenvolvimento cognitivo, vão
internalizando o mundo exterior.
John Dewey, pensador filosófico, também enfatiza o caráter reflexivo e investigativo da moral.
Para ele, é necessário exterminar antigas concepções, e a necessidade de gerar novos métodos,
enfatizando mostrar que “a moral não é um catálogo de atos”, tão pouco um conjunto pronto de regras
a serem aplicadas (DEWEY, 1958). Em seu entendimento, a moral se equivale ao estatuto de cientificidade das ciências naturais, evidenciando que ambas não possuem verdades absolutas. Nesse
sentido, para o pensador, o valor de uma verdade deve ser medido perante seu alcance social, o que
significa dizer que são os seres humanos os responsáveis pela legitimação dos saberes essenciais
para si mesmos, e não as divindades ou a razão universal. De acordo com Kohlberg (2002, p. 9899), citando Dewey :
O trabalho nas escolas começou com duas suposições de John Dewey. A primeira era que
não se pode desenvolver uma teoria de construção de pontes aplicando pesquisa pura. A
segunda foi que construir uma teoria da educação é uma via de mão dupla, envolvendo a
colaboração entre professores, alunos e o teórico da educação. O ponto central de nossos
esforços é a fé na democracia enquanto veículo para a criação de uma comunidade justa e
solícita. [...] Se os alunos fossem levar a sério pensar ou discutir sobre dilemas morais, essa
discussão tinha que ter influência sobre as decisões que ocorriam na prática no ambiente
institucional.

Podemos observar que Dewey (1958) destaca a importância do diálogo no âmbito escolar.
Estabelece uma aliança entre a ação e o sujeito da ação, assim como também os outros sujeitos
envolvidos.
André Lalande (1993), aborda a ética na perspectiva de conferir o estatuto de cientificidade,
onde se estabelecem juízos de apreciação sobre as ações, ou seja, os marcadores “bom” e “mau”.
Segundo o autor, qualquer princípio de moral, definido previamente em um contexto histórico e social,
é passível das valorações humanas, aplicando-se a concretude relativa às condutas. Para Lalande,
o idealismo alemão coloca a ética em um grau mais elevado que a moral.
Pode-se verificar que Lalande (1993) defende a ideia de regras prontas, desconsiderando
a história dos tempos e das sociedades. Nesse sentido, vale ressaltar as mudanças ocorridas na
educação, e como os alunos de hoje são diferentes dos alunos do passado, demandando outros
papeis na sociedade.
Para Maffesoli (1994), a moral marcou os caminhos da modernidade, na medida que defende
como morais os modelos de conduta que caminham à universalidade. Para o autor, os diferentes
sistemas morais se apóiam em metanarrativas que se perdem à medida que os projetos redentores
e emancipadores se tornam insuficientes. Assim sendo, revigoram as éticas grupais.
O autor em questão defende uma lógica histórica, onde as normas e regras vão se adequando
aos grupos e aos seus tempos no presente.
VALORES NO CONTEXTO ESCOLAR
“o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e que só depois se define”
323

Revista Territórios

Março 2022

(SARTRE, Jean-Paul, 1970)

No Brasil, a escola foi iniciada pelos jesuítas no período Colonial, com o intuito de catequizar
os indígenas, ensinando-lhes a religião católica. Já a alfabetização e o ensino das ciências exatas e
humanas, eram privilégios dos filhos dos nobres portugueses e dos sacerdotes. Até o século XIX as
escolas brasileiras defendiam um ensino tradicional. E foi, na “Era Vargas”, que a escola foi declarada como direito à todos os cidadãos, sendo assegurada pela Constituição de 1988. Educadores
como Paulo Freire, transformaram as instituições de ensino, com modelos educacionais inovadores
e novos conceitos para as funções sociais da escola (SCACHETTI, 2013).
A educação como direito social está garantida no artigo 205 da Constituição Federal de 1988:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996), a escola tem como função social formar o cidadão, garantindo o seu desenvolvimento, assegurando sua formação comum,
indispensável para o exercício da cidadania.
Para além da formação do cidadão no que tange o ensino formal, propriamente dito, a escola torna-se um espaço de socialização entre os sujeitos envolvidos, onde a imensa diversidade
cultural é encontrada. Partindo desse pressuposto, devemos enxergar o espaço escolar como local
de interação, onde as trocas são inevitáveis. Sendo assim, quando relacionamos o convívio neste
local, com as normas e regras da sociedade, podemos verificar que cada ser carrega consigo uma
história, sua bagagem cultural.
Na escola é imprescindível a interação aluno-professor, aluno-aluno, aluno-professor-funcionários, englobando também toda a comunidade externa, pautando-se na ética profissional como
comprometimento e respeito mútuo.
No Projeto Político Pedagógico (PPP), é fundamental que se trate da ética e moral, erradicando
assim, as desigualdades sociais (BASTOS, 2017). De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), trabalhar com a ética e moral na escola, é desenvolver uma visão crítica nos alunos,
de como interagir com os outros.
Quando os alunos pisam no chão da escola, devemos enxergá-los como seres completos.
Sendo assim, não podemos delegar a eles (os alunos) o que é certo ou errado em atitudes culturais,
religiosas, de gênero, pois todos os seres humanos são formados por suas crenças e pontos de
vistas, atrelados à uma moral internalizada. No entanto, existe o senso comum da boa convivência,
de respeito ao outro, da empatia, do bem estar geral do espaço. Portanto, ao receber os alunos,
devemos considerar e respeitar sua cultura, interagindo com as demais existentes no mesmo local,
realizando uma troca. Quanto aos valores estabelecidos nesse aluno, cabe à escola dialogar de
acordo com as possibilidades presentes na instituição, já que determinada atitude (considerada boa
por aquele aluno) não seja para o grupo.
Não cabe à escola desconsiderar e até mesmo desfazer os valores de seus alunos, mas sim,
abrir espaços para reflexão e diálogo para que todos cheguem no bom senso e a convivência seja
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mantida de forma justa e igualitária. E aqui percebemos os valores, quando estes de fato não sobrepõem o outro, mas sim abre espaço para reflexão sobre o respeito ao outro.
Corroborando com tais afirmações, Coelho (2017), ressalta que a escola não deve desconsiderar uma educação de valores, onde se é permito o pensamento crítico, fazendo com que os alunos
possam de fato se desenvolverem com cidadãos que se preocupam com o outro, com a sociedade.
Portanto, trabalhar valores como ética, empatia, solidariedade, justiça, honestidade em sala de aula,
refletirá de forma positiva na construção da cidadania e do eu interior dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mas afinal, o que caracteriza o certo e o errado, o bom e o mau, o próprio e o impróprio?
Como ter certeza que cada ação terá uma boa recepção pelo outro? Tais questionamentos não têm
uma resposta pronta, afinal cada ser possui uma visão de mundo. Diante disso, a escola torna-se
um local de trocas e não de imposições.
Vimos anteriormente, por meio de pesquisadores, que as crianças pequenas ainda não têm
discernimento para seguir regras. Também foi possível verificar que a sociedade estabelece normas
a serem seguidas, mas que cada ser tem o seu livre arbítrio. Outros defendem que as regras devem
ser seguidas à risca, independente das vontades próprias do ser humano.
Cabe ressaltar que esse trabalho não pretende impor uma conduta a ser seguida, mas sim
de abrir um espaço para reflexão de como podemos atuar de forma mais democrática e envolvente
no âmbito escolar.
É importante que haja um entendimento que não existem respostas ideais e corretas. Diante
de um conflito moral, é necessária a disponibilidade para a tomada de decisões que não estejam
engessadas pelo convencional. Portanto, o diálogo é essencial, já que a vida moral não diz respeito
ao ser individual, e sim à intersubjetividade.
Formar seres pensantes e empáticos é pensar em uma educação moral que não visa apenas a inculcar nos alunos a correta observância das regras e normas a serem seguidas, por conta
de punições oriundas de sua desobediência. Tão pouco aceitar como prioritária a interrogação do
indivíduo que apenas enxerga e age de acordo com os seus próprios interesses destruindo a moral.
Lembremos que o ser humano não é um ser solitário, já que convive com outras pessoas, e quaisquer
atos seu comprometem os que o rodeiam.
Assim, cabe à escola, como espaço social, destacar nos sujeitos as contradições entre duas
extremidades: o social e o pessoal, a tradição e a inovação. Dessa forma, torna-se impossível e até
desorientador fazer a opção por um só desses aspectos, porque ambos formam a própria moral.
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RESUMO
Um dos objetivos da aprendizagem de uma língua estrangeira é que o aluno aplique o que está
aprendendo em situações significativas e relevantes. Uma vez que a música é algo que faz parte
da vida dos jovens, atividades que envolvam este elemento podem servir de estímulo e despertar
o interesse dos alunos com relação aos conteúdos a serem desenvolvidos e servir de suporte a
professores que desejem incluir a música nas aulas de língua inglesa na escola regular. Além de
descontrair e alegrar, a música é um meio bastante eficaz na aprendizagem de língua inglesa, nas
áreas fonológica, lexical e sintática. Assim, este recurso pode ser usado como auxílio no processo
de ensino e aprendizagem de língua inglesa no Ensino Fundamental e Médio.
Palavras-chave: Música; Língua Inglesa; Ensino Fundamental; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
A música encontra-se presente na vida dos seres humanos há muito tempo em manifestações
religiosas e artísticas. No mundo contemporâneo a música é vista como “manifestação artística de
composição livre, criativa e com alicerces na pesquisa” (GOBBI, 2001, p.105)
Atualmente, ouvimos música no caminho para o trabalho, para a escola, quando esperamos
atendimento em uma fila etc. Ouvimos música para relaxar, recordar, aliviar o stress entre outras
coisas, o que nos leva a pensar sobre a presença da música na educação e, em especial no ensino
de língua inglesa, considerando a sua importância na prática pedagógica por aproximar e despertar
nos alunos o gosto pelo aprender.
Para MURPHEY (2001, p.3), no ensino de línguas, o uso da música oferece duas grandes
vantagens: 1) é altamente memorável, isso porque cria um ambiente de boa receptividade e pela
repetição sem desmotivar o aprendiz. 2) é altamente motivadora especialmente para crianças, jovens
e adolescente. Sendo assim, por que não utilizar a música para as aulas de Língua Inglesa?
A MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO DAS QUATRO HABILIDADES LINGUÍSTICAS
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A música é capaz de aprimorar as habilidades de leitura, escrita, oralidade e compreensão
auditiva. Estas habilidades são trabalhadas de forma integrada. De acordo com HARMER (2000, p.
52), uma habilidade não pode ser praticada sem a outra. “It´s impossible to speak in a conversation
if you do not listen as well and people seldom write without reading […]” SCRIVENER (1994, p.30)
diz que não se pode subestimar a importância de trabalhar as habilidades em sala de aula e que as
aulas precisam ser planejadas de forma a oferecer aos alunos a oportunidade de praticar e aperfeiçoar suas habilidades linguísticas.
Skills work is not something to add in at the end of a five-year course in English. There is
no need to wait for extensive know ledge before daring to embark on listening and speaking
work. On the contrary, it is something so essential that it needs to be at the heart of a course
from the start. Even a beginner with one day´s English will be able to practice speaking and
listening usefully. (SCRIVENER 1994, p. 30)

Primeiramente o aprendiz deve ser exposto às habilidades de compreensão auditiva e oral
e, em seguida, às habilidades de leitura e escrita durante o processo de ensino-aprendizagem de
um novo idioma. Portanto, o método sequencial de aprendizagem é ouvir, falar, ler e escrever, assim como ocorre na aquisição de língua materna. Quando o professor de língua inglesa trabalha
com atividades baseadas em música, está auxiliando os estudantes no desenvolvimento das quatro
habilidades comunicativas. Além disso, a utilização delas proporciona a interação, o divertimento e
desperta o interesse do aluno para a aula.
COMPREENSÃO ESCRITA (READING)
A leitura está longe de ser uma atividade passiva. É um processo dinâmico pelo qual o leitor
se envolve ativamente na (re)criação do sentido do texto, fundamentado não só em seu conhecimento
anterior, mas também nas condições de produção textual. A leitura pode ser vista como uma interação à distância entre leitor e autor por intermédio do texto, inserida nas situações comunicativas do
cotidiano. Além disso, o aprendiz também deve ser estimulado a utilizar estratégias de leitura para a
compreensão de letras de música em LE, tais como: skimming: leitura rápida para ter uma ideia geral
do texto e scanning: leitura com o objetivo de encontrar algumas informações específicas no texto.
PRODUÇÃO ESCRITA (WRITING)
O uso das letras de música na aula de língua inglesa também pode servir para desenvolver a
habilidade da escrita. O aluno pode ser solicitado a: fazer a interpretação da letra da música; expor
ideias e sentimentos por escrito ao ouvir a música; responder questões baseadas na letra, criar parágrafos, redações e até mesmo uma nova letra de música a partir do tema da canção etc. Ilustrar a
música é outra atividade que pode ser feita, pois envolve a capacidade de criar determinadas partes
da música por meio de imagens, aliando a habilidade do desenho à interpretação da música. O ideal
é utilizar músicas narrativas ou músicas que favoreçam a imaginação para a realização desse tipo de
atividade. Dessa forma o leitor estimula conhecimentos prévios para atribuir significados ao texto que
lê. A produção textual mediante letras de música pode ser realizada individualmente ou em grupo.
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COMPREENSÃO ORAL (LISTENING)
A compreensão oral necessita participação ativa do ouvinte no processo de (re)criar o sentido
do que ouve em suas interações sociais do dia a dia na família, na escola, no trabalho, nas atividades
de lazer, envolvendo também os fatores sociais que englobam a relação ouvinte-falante. A compreensão oral quando estimulada por meio da música pode fazer que os alunos discutam questões gerais
ou específicas; façam perguntas aos colegas e ao professor; procurem entender o tema da música;
façam atividades diversas como pensar rapidamente no maior número de palavras, expressões e
frases semanticamente relacionadas à música.
PRODUÇÃO ORAL (SPEAKING)
Ao fazer uso da língua inglesa para construir e/ou manter relações sociais por meio da fala
utilizamos os quatro componentes comunicativos: o textual, o sócio linguístico, o gramatical e o estratégico, articulando usos comunicativos adequados, estruturas gramaticais, lexicais e de pronúncia
apropriadas. O simples ato de cantar possibilita a prática da pronúncia e da entonação. O uso da
música na sala de aula é muito útil, pois para se comunicar bem em inglês, é necessário ter uma boa
pronúncia, entonação, ritmo e ênfase. Quando se fala dessas três características da produção oral,
Brown diz que: “estas são as mais importantes características de pronúncia do inglês.» (BROWN,
2007, p. 327). As atividades para o desenvolvimento da fala têm de garantir a preparação do aluno
para lidar com as situações que vai enfrentar ao fazer uso da língua estrangeira em interações de
comunicação autêntica. Neste caso, o aluno aprenderia as gírias e expressões idiomáticas que estão
inseridas em algumas letras de músicas.
A INFLUÊNCIA MÚSICA NA APRENDIZAGEM
Na educação, está comprovado que a utilização de músicas no processo ensino-aprendizagem
é um método muito eficiente. Aprender com música é muito efetivo, pois estimula a função cognitiva,
o corpo, emoção e audição. Para os professores de línguas estrangeiras, a utilização de músicas no
ensino se torna mais fácil, principalmente quando se acredita que a tradução não é necessária para
transformar informações em conhecimentos de forma significativa. Segundo a teoria de KRASHEN
(1987, p.30), na qual o filtro afetivo é o primeiro obstáculo, a motivação do aprendiz ao aprender uma
língua é que regula e seleciona os modelos de língua a serem aprendidos, bem como a ordem de
prioridade e a velocidade na aquisição do idioma. VYGOTSKY (1994, p.104) também enfatiza que
os nossos pensamentos são frutos da motivação. Ao sentirmos interesse por algo, somos motivados a produzir pensamentos e assim aprender. Trazendo isto para a aprendizagem de uma língua
estrangeira concluímos que é necessária uma motivação natural para que o aprendiz sinta maior
afinidade e interesse por ela. Sendo assim, podemos dizer que a música está ligada diretamente
com a motivação e a autoconfiança.
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O BENEFÍCIO DA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA
Diante da realidade pouco estimulante, houve a necessidade de trazer a música para a sala
de aula, incorporando-a às práticas pedagógicas no ensino de língua inglesa de modo a contribuir
sobremaneira no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos, por proporcionar não somente
estímulos, mas despertar nos alunos sentimentos capazes de mudar sua postura diante de situações
por eles vivenciadas, inclusive, contribui na sensibilização e permite que o ensino seja significativo, pois
além de possibilitar ao educando uma aprendizagem que amplie a relação com formas de conhecer
e interpretar a realidade permite que ele adquira também conhecimentos linguísticos necessários
para compreensão do gênero textual.
A música, além de ensinar, ajuda o professor a manter a disciplina na sala de aula. Quando
as crianças estão agitadas, por exemplo, podemos cantar uma música para acalmá-las; ou se as
crianças estão muito calmas, ainda acordando, podemos cantar uma música para despertá-las. As
crianças aprendem mais rápido com músicas, pois ajudam aos alunos a se lembrarem da linguagem
facilmente ainda mais quando a música apresenta rimas repetidas. Utilizando música, o professor
pode começar a aula para apresentar um tema novo, terminar outro, ou simplesmente utilizá-la no
meio de um projeto para enfatizar o assunto. Algumas músicas são divertidas, e quanto mais os professores se interessam pela música, mais os alunos se sentem motivados. Dessa forma, os alunos
mais tímidos tendem a ter uma maior participação cantando ou fazendo gestos, enquanto desenvolvem um trabalho em grupo. Além disso, utilizar música nas aulas de Língua Inglesa faz com que
o aluno desenvolva a sua sensibilidade, suas experiências e habilidades criativas. Desta forma as
atividades com música podem promover um ambiente onde o aluno se expressa de maneira espontânea e expõe seus conhecimentos sobre a língua. A música pode ser empregada na sala de aula
como meio facilitador tanto para a introdução dos aspectos culturais quanto para o aprendizado dos
aspectos linguísticos. Com a música é possível despertar e desenvolver em nossos alunos sensibilidades mais aguçadas, facilitando a assimilação dos conteúdos. Música é uma arte que interessa a
todas as pessoas promovendo, um maior entrosamento entre professor e alunos criando um clima
favorável a uma efetiva aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música pode de fato, ser um poderoso recurso no processo de ensino-aprendizagem de
língua inglesa. Diversos assuntos podem ser trabalhados em sala de aula tendo a música como instrumento norteador. O que não devemos fazer é utilizar a música de forma exclusiva para ensinar um
idioma. Devemos ter em mente que variedade é uma palavra essencial quando se trata de ensino de
língua estrangeira. A utilização de textos autênticos em língua inglesa em diversos formatos, sejam,
poesias, propagandas, notícias, história em quadrinhos e outros, se faz necessária durante as aulas.
É essencial que o professor de língua inglesa tenha uma atitude consciente em relação às variáveis
linguísticas do inglês, compreendendo a diversidade cultural.
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RESUMO
O interesse por este assunto surgiu após ingressar como professora do ensino fundamental e percebi que os alunos não tinham contato com as brincadeiras como forma de aprendizagem. Percebi
então que as brincadeiras em muitos casos poderiam facilitar no processo de ensino aprendizagem
dos alunos e na interação com o grupo. A criança interage espontaneamente criando um mundo
apenas seu de uma maneira prazerosa sem perceber que as brincadeiras sejam simbólicas ou de
regras, não tem apenas um caráter de diversão ou de passatempo. Desta forma amplia seu próprio
conhecimento sem nenhum esforço e intencionalidade, estimula uma série de aspectos que contribuem tanto para o desenvolvimento individual do ser quanto para o social.
A minha pesquisa se baseará na hipótese de trabalhar com as brincadeiras como forma facilitadora
no aprendizado da criança no 1º ano do ensino fundamental 1.
Sendo que no primeiro capítulo falarei da importância teórica para este assunto da ludicidade na
educação para o desenvolvimento da criança no 1º ano. E assim seguiremos falando em como criar
condições para que se desenvolva uma atitude de reflexão crítica, acerca da importância da ludicidade como facilitadora no contexto de sala de aula e como as oficinas pedagógicas podem facilitar
no processo de ensino aprendizagem do aluno.
Palavras-chave: Brincadeira, Atividades Lúdicas e Desenvolvimento.
INTRODUÇÃO
O objetivo desse trabalho é levar as pessoas à conscientização sobre a importância do brincar, transpassar a importância da recreação e dos jogos sendo essencial para o desenvolvimento
infantil.
Acredito que trabalhar com a brincadeira no 1º ano do ensino fundamental I pode facilitar a
aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança.
Com os jogos e a recreação, existem diversas funções, como por exemplo o de desenvolver
o raciocínio, a expressão oral, a função lúdica, entre outros.
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É na escola que geralmente as crianças principalmente no 1º ano, enriquece ainda mais seus
conhecimentos melhorando assim sua aprendizagem, e é no mesmo local que se faz a soma do
conhecimento que a criança traz do seu mundo com o que ela vive no ambiente escolar, trocando e
buscando mais informações a cada dia em seu processo de ensino aprendizagem.
Dessa forma o educador tem que saber acolher esse educando e fazer a introdução no grupo.
No brincar com outras pessoas a criança aprende a viver socialmente, respeitando regras,
cumprindo normas, esperando a sua vez e interagindo de uma forma mais organizada. No grupo,
aprende a partilhar e a fazer um movimento rotativo tão importante para a socialização e o diálogo.
Surgiu o interesse por este tema, depois que atuando como alunas pesquisadoras na educação infantil, onde percebemos a importância da brincadeira como facilitadora para a interação com o
grupo. Como as crianças são espontâneas, sem esforço, elas aprendem e se desenvolve brincando.
Por isto é de estrema importância fazer com que as pessoas entendam que a brincadeira
é também uma forma de aprendizagem onde a criança consegue ter uma assimilação mais eficaz
e prazerosa. A criança é considerada um ser que constrói seu próprio conhecimento e o meio é o
agente facilitador desta aprendizagem, como educadores devemos saber como inserir o lúdico e o
brincar na alfabetização.
O brincar na alfabetização é uma maneira de fazer com que a criança interaja espontaneamente de uma maneira prazerosa sem perceber que a brincadeira seja simbólica ou de regras, não
tem apenas um caráter de diversão ou de passatempo.
Pela brincadeira a criança, sem a intencionalidade, estimula uma série de aspectos que contribuem tanto para o desenvolvimento individual do ser quanto para o social.
CAPÍTULO I

A BRINCADEIRA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM E PERSPECTIVA DOS TEÓRICOS.
A brincadeira e os jogos para alguns profissionais da educação têm sido considerados como
uma banalidade e apenas uma forma de passar o tempo ou de fazer com que os alunos entrem em
competição uns com os outros, não como uma maneira de ampliar o conhecimento do aluno e melhorar a aprendizagem. Alguns autores vêm dando ênfase a este assunto “Ludicidade”.
E de fato fazendo algumas observações os alunos reclamam muito da falta de tempo e citam que brincar tem um significado relevante e garantem que se tivessem mais tempo para essas
atividades, o período que passam na escola seria mais prazeroso e harmonioso, pois brincar é
sempre uma forma de socialização com os amigos e entenderem melhor aquilo que desejam que
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eles aprendam. A brincadeira possibilita a compreensão social e cultural da criança, pois é rico
em significados dependendo do meio social que ela está inserida. Entre as crianças a brincadeira
acontece muitas vezes em torno dela mesma e não de um brinquedo específico. As formas como
a ludicidade se instauram variam de cultura para cultura modificando-se sobremaneira na infância
indígena, rural ou urbana.
Brincar de trabalhar, por exemplo, ou brincar de ser caçador, implica que a criança se apropria de algumas características do ato da realidade.
Para Vygotsky (1998), a brincadeira de faz-de-conta é uma das grandes contribuidoras do
desenvolvimento da linguagem escrita, pois na brincadeira um objeto assume a função de signo.
Piaget afirma que a origem da brincadeira está na imitação que surge da preparação reflexa.
Imitar consiste em reproduzir um objeto ou ato, na presença do mesmo.
As crianças que brincam tentam demonstrar seu direito de encontrar no mundo sua identidade. Elas negam-se a se transformarem numa especialidade denominada “criança” que deve brincar
de ser grande, porque não se lhe oferece a oportunidade de ser um pequeno participante num mundo grande.
E assim o professor deve oferecer para o aluno atividades lúdicas diferenciadas para que ele
sinta o desejo de pensar e de se expressar diante de algumas situações que lhe é oferecida. Isto
significa que a criança não pode apresentar predisposição para gostar da disciplina e por isto não
se interessar por ela. E é daí que surge a necessidade de a escola implementar atividades lúdicas
em seu currículo.
Segundo KISHIMOTO (1990), a prática de aliar o jogo aos primeiros estudos parece vir justificar o nome “ludus” que atribuído às escolas responsáveis pela instrução.
O lúdico faz parte da vida de qualquer ser humano seja ele adulto ou criança, todos necessitam de momentos em que possam construir seus conhecimentos em toda sua complexidade,
visando os aspectos cognitivos, afetivos e sociais de ensino aprendizagem.
O brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo, o brinquedo educativo conquistou espaço na educação infantil.
Quando a criança está desenvolvendo uma habilidade na separação de cores comuns no quebra-cabeça à função educativa e os lúdicos estão presentes, a criança com sua criatividade consegue
montar um castelo até mesmo com o quebra-cabeça, através disto utiliza o lúdico com a ajuda do
professor (KISHIMOTO, 2001, p.36-37).
Kishimoto (2001) em sua obra “Jogo, Brinquedo, Brincadeira, e a Educação” apresenta o
uso do brinquedo e do jogo educativo com fins pedagógicos, nos remetendo à relevância desse
instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil, trabalhando o
cognitivo, afetivo, físico e social da criança.
Desta forma percebemos com esta pesquisa que o brincar desenvolve na criança uma agradável sensação de prazer, motivação e enriquece seus conhecimentos. Podemos dizer que a ati335
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vidade lúdica intervém no aprendizado da criança na sala de aula possibilitando uma variedade de
habilidades e competências.
CAPÍTULO II

2. O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A BRINCADEIRA
No desenvolvimento infantil a brincadeira tem fundamental importância influenciando na formação emocional, cognitiva e social na fase infantil do ser humano é nessa fase que ele se desenvolve e aprende brincando. É na brincadeira que a criança consegue desenvolver atividades seja
ela coletiva ou individual, atingindo positivamente o processo de ensino aprendizagem, recebe estímulos ampliando seus conhecimentos.
Pais e educadores devem estar atentos para a importância do brincar no desenvolvimento
da criança. E devem levar em conta a importância da família no processo de ensino-aprendizagem
da criança.
O educador não pode dar o momento da brincadeira por acabado dizendo simplesmente
para a criança que acabou o tempo e não dar mais para brincar, pois este é o momento de atividade, dando este momento como o de maior importância como se o momento de brincar não tivesse
nenhuma importância para a criança. A atividade é importante sim, assim como o momento do brincar, desde que os dois sejam compartilhados, ou seja, trabalhados juntos. Desta forma o educador
melhora o aprendizado do aluno fazendo com que ele amplie seus conhecimentos. Mas para que
isto aconteça em sala de aula o educador deve garantir o equilíbrio, a função lúdica para a criança
e não deve transformar esse momento numa tarefa enfadonha, pois desta forma transformará esse
momento em um mero recurso pedagógico. Sendo assim o educador tem que saber que o brincar
é um momento importantíssimo para a criança.
Então deve organizar o espaço atento as possibilidades, pois assim ele equilibra e cria normas para poder aproveitar os materiais. Os brinquedos devem ficar à disposição da criança para
que ela possa escolher com o que irá brincar após terminar suas atividades isso garante para a
criança o prazer de brincar. É senso comum que toda criança deve brincar e explorar o mundo ao
seu redor, pois é através da brincadeira que a criança descobre o mundo com o qual se relaciona.
De acordo com o RCNEI garantir o espaço de brincar deve assegurar a criança a educação
numa perspectiva criadora, em que a brincadeira possibilite o estabelecimento de formas de relação
com o outro, de apropriação e produção de cultura, do exercício da decisão e da criação. Sempre
que as crianças mostram interesse em brincar somente entre elas, o professor tem uma excelente
oportunidade para observar e registrar como elas se organizam no grupo, suas competências na
brincadeira, ou mesmo para observar uma criança que esteja lhe chamando a atenção.
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CAPÍTULO III

3. A OFICINA COMO FATOR LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
Para dar ênfase ao trabalho de pesquisa proponho fazer uma oficina nas salas de aula, para
isso, foi necessário que explicar inicialmente sobre o que é oficina pedagógica e quais seriam os
materiais necessários para a realização dessas oficinas.
A oficina pedagógica favorece a articulação entre diferentes níveis do ensino, em meu caso,
o ensino fundamental 1.
Esse recurso ainda estabelece vínculos interpessoais na própria escola. Por tudo isso, afirmo
que as brincadeiras nas oficinas pedagógicas servem de meio tanto para a formação contínua do
(a) educador (a) quanto para a construção criativa e coletiva do conhecimento por alunos (a) e professores (a) que estudam e trabalham na escola pública.
Nesta perspectiva, o trabalho realizado nas oficinas tem o entendimento que a atividade lúdica consiste de um momento que envolve tanto o brincar como atividade espontânea prazerosa,
como o jogo, enquanto atividade recreativa que envolve regras preestabelecidas. No entanto, mais
do que brincar e o jogar, também são previstos momentos de descontração que possibilitam um vínculo mais próximo entre os alunos e os adultos, facilitando um diálogo diferenciado daquele da sala
de aula, que implica no desenvolvimento do sujeito a partir de novos conhecimentos, envolvendo
sua constituição subjetiva. Esses momentos, por sua vez, devem também ser prazerosos para os
adultos.
Ao possibilitar o acesso a cultura, o brincar permite ao sujeito uma apropriação dos instrumentos culturais, o que proporciona seu desenvolvimento.
A aprendizagem, nessa perspectiva, deixa de ser concebida como um processo isolado
acontecendo apenas no aluno, sala de aula, e passa a ser vista nas diferentes relações e contextos
vivenciados pelo sujeito.
Acredito que o brincar possibilita o desenvolvimento do aluno integralmente na sua subjetividade e que, portanto, não é apenas um instrumento didático facilitador para o aprendizado de
conteúdos curriculares, passarei a analisar alguns aspectos observados durante a “Oficina semana
da brincadeira”, destacando o processo de mudança em relação ao comportamento observado em
alguns dos alunos participantes.
ANÁLISE DOS RESULTADOS:
Na oficina o que foi observado e destacado é a satisfação e o prazer das crianças ao confeccionar o livro. As atividades mobilizam potencialidades, provocam satisfação interior. Tal satisfação é
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resultado da combinação da força do ato criativo. Há muita alegria e descontração nas duplas mesmo copiando da lousa o passo a passo das brincadeiras. Esta atividade tem o objetivo de exercitar
a escrita dos alunos como foi proposto na oficina em desenvolvimento.
No decorrer deste estudo foi analisado a eficiência do trabalho com oficinas pedagógicas
com crianças entre seis e sete anos, é possível observar a aprendizagem e a melhora entre a relação ensino-aprendizagem com esta atividade prática para que eles possam concretizar o conhecimento prévio. Com as oficinas afirma-se a ideia de que a escola torna-se interessante, prazerosa, e
cria assim à vontade de participar de todas as atividades propostas.
Vale relatar que um dos maiores obstáculos foi a reação das crianças com o novo, concluiu-se que a brincadeira tem sim, um grande valor para a aprendizagem, além de transmitir para os
educandos confiança, melhora a auto estima e ainda constrói o conhecimento e a aprendizagem.
No final da semana já com os livros prontos todos os participantes da proposta: semana da
brincadeira divulgaram seus livros e fazem a socialização na quadra da escola, mostrando na prática como brincar com cada uma das brincadeiras dos livros.
Este momento da oficina foi muito especial, podemos observar que a brincadeira tem um
papel importante na constituição do sujeito ao possibilitar a criança à criação da sua personalidade
pela busca de satisfazer seus desejos, exercitar sua capacidade imaginativa, comunicativa, criativa
e emocional.
Momentos estes de prazer também para os adultos. Ao possibilitar que professores (as) participem das brincadeiras como pular corda, cabo de guerra, pular amarelinha e jogar futebol.
Ao terminar a pesquisa de campo podemos verificar que a brincadeira para a criança é, além
de fonte de lazer é uma fonte de conhecimento, possui uma dupla face, pois quando brincam ao
mesmo tempo em que desenvolvem sua imaginação, constroem relações reais entre as regras e
a vida diária. Foi observado também, e deve ser destacada a questão da resistência por parte da
maioria dos educadores em utilizar atividades lúdicas no contexto de sala de aula como forma de
melhorar o processo ensino-aprendizagem, pois o que observamos é que eles continuam trabalhando na perspectiva tradicionalista.
Por isso devemos dar ênfase que será na reflexão sobre sua prática que o educador vai
redimensionar o seu desempenho. É o repensar da importância do ato lúdico sua continuidade na
prática docente, servirá como a peça fundamental que irá montar todo o conhecimento da criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante do exposto deste breve artigo tem-se que é importante que o professor busque sempre ampliar seus conhecimentos sobre o lúdico e que utilize com mais frequência técnicas que
envolvam brincadeiras, proporcionando o desenvolvimento integral de seus alunos. É importante
também que o professor tenha em mente que o jogo utilizado como recurso pedagógico deve ter um
enfoque voltado para motivar novas aprendizagens, para que assim o aluno se divirta e ao mesmo
tempo adquira novas capacidades ou pelo menos desenvolva as que já possua.
Dessa forma, é taxativo compreender que existem duas dimensionalidades para a aplicação
da brincadeira na aprendizagem: a formação do educador e a formação lúdica do educador. A primeira envolve o aspecto geral teórico-prático dos cursos de licenciatura em geral, em sua prática
pedagógica.
Em relação a brincadeira é vista como um recurso que pode estimular o desenvolvimento
infantil e proporcionar meios facilitadores para a aprendizagem escolar. O que se pode concluir é
que, utilizar a brincadeira como um recurso escolar é aproveitar uma motivação própria das crianças
para tornar a aprendizagem mais atraente.
Finalizando, ressalta-se que os profissionais, de quaisquer áreas, não estão tirando partido
de situações ao seu alcance e de realização simples e prazerosa, se não aproveitarem o brincar,
o brinquedo como excelentes auxiliares para fornecer limites, estabelecer liberdade, conviver com
regras, viver plenamente o individual no social, tornar-se um cidadão.
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RESUMO
O papel do gestor escolar nos dias atuais como responsável de todas as competências, pedagógicas,
administrativas e recursos humanos é uma tarefa complexa e de difícil desempenho. O trabalho do
gestor escolar precisa ser uma ação coletiva, envolvendo a participação da equipe de forma integrada ao processo educacional na instituição, na busca de fazer cumprir os objetivos propostos, na
solução dos problemas, nas tomadas de decisões, no monitoramento e melhoria da avaliação do
plano de ação do processo educacional. Os desafios são constantes, são muitas as dificuldades
existentes no dia a dia de um gestor escolar, mas cabe a ele a tarefa de garantir o cumprimento de
todas as funções, principalmente a educativa, que é a razão de ser da escola. É um grande desafio
para o gestor escolar, atuar como líder e desenvolver formas de organizar, inovar, empreender e
ser participativo frente à escola a qual está sob sua responsabilidade.
Palavras-chave: Gestão escolar; Desafios; Educação de qualidade.
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem o intuito de entender os desafios que surgem no dia-a-dia de um gestor
escolar e as suas competências, as quais são tarefas complexas e de difícil desempenho frente a
uma escola e seus atores, principalmente se considerarmos que o indivíduo que assume essa função
na escola sempre foi e esteve na sala de aula como professor àquela que é sua principal profissão.
São grandes os desafios na educação brasileira sob a responsabilidade da gestão escolar
democrática, participativa e crítica nas instituições de ensino. O papel do diretor e seus desafios nos
dias de hoje nos leva a liderança pedagógica, para compreendermos o que se espera do diretor, o
que se deve fazer, que relações manter com seus colegas, com as autoridades de ensino, com os
alunos e com a comunidade, que tipo de decisão tomar diante das necessidades da escola. Seu
trabalho resume-se em: dirigir o esforço coletivo dos professores, funcionários, alunos e comunidade,
que além de complexo é decisivo.
O gestor é o responsável pelas ações que devem ser desenvolvidas em todos os setores da
escola, tanto de ordem administrativas e financeiras, como pedagógicas. Um dos papéis mais importante é a construção da ação educacional e pedagógica da escola, proporcionando uma gestão
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democrática e participativa, além disso, é preciso estar atento aos assuntos de caráter deliberativo,
como a implementação do processo de escolha dos dirigentes escolares, a participação de todos
os segmentos da comunidade escolar, a construção do Projeto Político Pedagógico, além da definição da aplicação dos recursos recebidos pela escola por meio do PDDE (PROGRAMA DINHEIRO
DIRETO NA ESCOLA) e outros meios vindos do trabalho coletivo da escola.
DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR
São vários os desafios da direção escolar enfrentados diariamente. Eles dizem respeito a
recursos humanos e financeiros e podem influenciar diretamente no crescimento institucional e desempenho dos alunos. Entre vários desafios, escolhemos alguns e faremos um breve comentário.
Estímulo aos professores – Uma das principais funções da direção escolar é manter os docentes motivados para garantir uma educação de qualidade. É, também, um dos principais desafios.
Para tornar isso possível, os diretores devem estimular a educação continuada dos professores, motivar a realização de cursos de aperfeiçoamento disponibilizados pelo Ministério da Educação
(MEC), cursos gratuitos on-line e outras formas de capacitação.
Além disso, é importante realizar reuniões pedagógicas continuamente, possibilitando a troca de informações entre os funcionários, permitindo feedbacks e discussões sobre estratégias de
melhorias etc.
Durante as reuniões, o diretor precisa destacar a qualidade dos professores, valorizar o bom
trabalho desenvolvido e oferecer melhores condições para que todos possam trabalhar mais motivados.
Participação dos pais na comunidade escolar – Unir o grupo escolar como um todo é crucial
para manter os resultados e, ao mesmo tempo, representa um dos grandes desafios da direção escolar.
A maioria dos pais não participa da rotina escolar devido à falta de tempo e ao excesso de
tarefas em casa e no trabalho. Assim, a escola deve trabalhar de forma criativa para mantê-los mais
próximos. Para isso, algumas atitudes envolvem:
•

Reuniões fora do horário de trabalho;

•

Palestras para apresentar os projetos e propostas da escola;

•

Comunicação utilizando ferramentas tecnológicas, para manter os pais próximos, ainda
que de forma não presencial;

•

Aproveitar oportunidades diversas (como entrega de boletim, eventos pedagógicos etc.)
para conversar com pais mais distantes.

Qualidade do ensino – Outro tema que merece destaque no quesito gestão escolar é a garantia
de uma educação de qualidade. Para atingir bons níveis de avaliação no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb), diversas ações devem ser implementadas na rotina escolar, como:
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Estimular o hábito de leitura dos estudantes

Para isso, uma das opções é desenvolver projetos para que os alunos escrevam seus próprios
livros, leiam e façam interpretações na forma de teatro e outras práticas lúdicas para estimular o
hábito de leitura.
•

Estabelecer metas para as políticas pedagógicas

A escola deve ter um projeto político pedagógico baseado em metas reais em curto, médio e
longo prazo. Também, devem ser realizados diagnósticos contínuos para avaliar os erros e propor
estratégias de melhoria.
•

Oferecer aulas de contraturno

Aulas de reforço e oficinas de atividades (xadrez, atletismo etc.) podem ser oferecidas para
alunos que desejam sanar suas dificuldades e ter melhores condições físicas e psicológicas para
aprender.
Assim, eles se tornam mais motivados para estudar, o que reflete em melhores resultados no
Ideb e maior qualidade do ensino da escola.
Boa gestão dos recursos – A gestão dos recursos é um desafio diário das escolas. Embora
não seja seu ofício realizar a gestão direta orçamentária, o gestor escolar deve contribuir com o bom
uso do patrimônio. Assim, o gasto público torna-se mais eficiente.
A evasão escolar e a repetência são fatores que prejudicam os investimentos realizados na
instituição pública e que representam um grande desafio para os gestores.
Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
mostram que esses problemas acarretam um prejuízo anual de R $4,8 bilhões ao país. Esse valor
representa somente as taxas de abandono (12,5%) e repetência (10,3%) no Ensino Médio em 2010.
Algumas das soluções apontadas para esses problemas envolvem a melhor formação dos
professores e uma reforma estrutural no currículo do Ensino Médio.
Outro desafio da gestão escolar pública e que acarreta perdas de investimento é a economia
e o cuidado com o patrimônio escolar. Para isso, é importante a escola implementar práticas para
a conscientização dos alunos em relação ao cuidado com a infraestrutura e os materiais utilizados.
São diversos os desafios do ensino público e todos eles influenciam os resultados dos alunos, das turmas e de toda a instituição. Saber lidar com todas essas questões é o que garante uma
gestão escolar mais eficiente
O DESAFIO DE ENSINAR EM MEIO AO EXCESSO DE INFORMAÇÃO
A figura do professor mudou muito ao longo das décadas. Ele não é mais visto como alguém
que detém todo o conhecimento disponível na área em que atua. Tampouco é preciso que o aluno
342

Revista Territórios

Março 2022

passe horas na biblioteca com uma pilha de livros para que encontre o que busca. Na educação do
século XXI, o conhecimento está fora da redoma.
Eis o grande desafio dos professores e escolas dos novos tempos: assimilar as transformações;
criar métodos para atrair a atenção dos estudantes; e agregar conhecimento a eles, oferecendo algo
além do que eles poderiam obter na internet.
Os educadores e gestores escolares que não acompanharam as mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos, certamente levaram um susto. A antiga forma de se fazer as coisas, que
deu certo durante décadas, não consegue mais ser comportada pela educação do século XXI. A
realidade ergue-se implacável, e a necessidade de um novo olhar sobre o ensino fica bem evidente
quando observamos dados estatísticos.
A evasão escolar – um grave problema no país – é um bom exemplo disso. Ela tem como
principal causa a falta de interesse dos alunos, que é responsável por mais de 40% dos casos. E
se os estudantes estão perdendo o entusiasmo pelo que é ensinado, esse é um forte indício de que
algo está errado. Embora não haja uma receita de bolo para solucionar o problema, ignorá-lo, com
certeza, não é a melhor opção.
Diversas instituições educacionais, em todos os níveis, já se deram conta da falta de sincronia
da antiga metodologia de ensino com os novos tempos. Na busca pela transição para um modelo
mais aderente à educação do século XXI, novas formas de transmitir informação estão sendo pesquisadas e testadas.
Uma nova maneira de ensinar sobre a qual os pesquisadores têm se debruçado é a construção
coletiva do conhecimento. Mais do que um termo presente em teses e artigos acadêmicos, ela é um
fenômeno que já se observa na internet há mais de uma década. Essa produção de informações de
maneira coletiva está presente em músicas, vídeos e textos que não pertencem a um único dono,
não foram feitos por uma pessoa só. Nela, as informações se complementam, se aprimoram. Tudo
fica à disposição de todos, para consumir ou agregar. O site Wikipédia é um bom exemplo disso.
O fenômeno demonstra uma quebra de paradigma, pois abandona a ideia de que conhecimento
é poder, de que o poder está com quem o detém, e de que não deve, portanto, ser compartilhado.
A aplicação de um formato de construção coletiva do conhecimento em instituições de ensino seria
uma forma de incluir o aluno no processo de ensino-aprendizagem, valorizando o conhecimento que
ele já traz.
Na nova concepção, o estudante não é apenas o receptor de informações, mas também um
ator ativo na construção delas. É um cenário no qual todos ensinam e todos aprendem. A informação
não é hierarquizada, e sim produzida de forma horizontal.
Embora a adoção do modelo por instituições educacionais ainda esteja em fase embrionária,
já há resultados promissores, como é possível observar nas literaturas, que faz um comparativo entre
um estabelecimento de ensino que incorpora estratégias do método e um que não os utiliza.
Outro modelo que também está em sintonia com a educação do século XXI, e que é bastante
similar ao anterior, é o aprendizado ativo. Nele, a participação do aluno é instigada pelo professor
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que conduz a aula. Há um rompimento total daquilo que o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro (1997)
alcunhou de “pacto da mediocridade”, no qual o professor finge que ensina enquanto o aluno finge
que aprende. No método ativo, a ideia não é que o aluno escute e anote, e sim que ele interaja, critique, escreva, faça. O processo não acontece sem o engajamento dele.
Em uma época em que há tanta abundância de informação, é impensável a ideia de que o
estudante chegue à sala de aula vazio. Ele também traz conhecimento, então tem a necessidade de
interagir, agregar, fazer parte do processo. Para se fazer um ensino aderente à educação do século
XXI, é importante o entendimento de que o aluno de hoje não se conforma em apenas absorver
conteúdo, ele também quer colocá-lo para fora. É uma grande mudança de mentalidade em relação
à forma de se ensinar de outros tempos, mas a capacidade de adaptação é a chave do sucesso.
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
O bom desempenho do aluno na escola não é somente por meio das atividades escolares, mas
também o desenvolvimento do cidadão na convivência familiar e na sociedade a qual está inserido. A
educação é um processo que integra todas as práticas vindas das e as que são ensinadas na escola.
E há uma prática fundamental, que faz com que o desempenho do aluno seja bem aproveitado, que
é a comunicação escolar que envolve pais, alunos e equipe escolar.
A comunicação é de fundamental importância na vida dos alunos, pois por meio dela podemos
reconhecer e resolver os problemas, que os responsáveis às vezes desconhecem, porque a criança
tem medo ou vergonha em contar.
Lembrando que a comunicação escolar é uma via de mão dupla, que ambos os lados devem
se comunicar para juntos tentar solucionar os problemas que surgem no dia a dia das crianças enquanto alunos participantes da sociedade escolar.
É por meio da gestão da comunicação com a gestão escolar de recursos humanos, que
poderemos fazer que os colaboradores estejam satisfeitos e motivados. Ela se expande para além
dos muros das instituições e envolve toda a comunidade escolar.
Uma boa comunicação garante que:
•

Os professores estejam de acordo com a proposta da instituição;

•

As áreas saibam quais são suas prioridades;

•

Os profissionais entendam que suas tarefas determinam a realização do todo;

•

Os alunos se mantenham incentivados e determinados ao aprendizado;

•

Os pais compreendam a importância da sua participação no processo de ensino.

E também que os pais e responsáveis vejam a escola como sua parceira nessa difícil jornada
que é educar e formar cidadãos de bem, preparados para o mercado de trabalho, e para a vida.
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OS IDEAIS DE EDUCAÇÃO E SUAS PEDAGOGIAS NA PERSPECTIVA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
Uma gestão democrática requer uma educação libertadora que forme sujeitos críticos e,
portanto, transformadores de suas realidades por uma sociedade justa e principalmente inclusiva.
A escola sob uma política de fazer valer, direitos e deveres, oportuniza o exercício da cidadania. A
autonomia é o mais rico potencial que se pode oferecer ao nosso aluno “recheado” de respeito à
diversidade cultural, religiosa e política, construindo valores para a formação de uma sociedade humanista. Uma gestão que fortaleça a integração escola-família-sociedade e que seja compromisso
de todos no processo educativo.
O produto da educação é o ser humano, e prepará-lo para a vida em sociedade é a principal
função. O papel da escola deveria estar voltado à humanização, ao convívio em grupo, à atuação, à
participação, entre outros aspectos que interajam o indivíduo socialmente tornam-se fundamentais.
Promover este ideal educativo há necessidade da equipe está motivada a este trabalho. Assim, o
educador precisa ter motivos e vontade de trabalhar sob a ótica da habilidade social.
Quando um grupo é forte e têm objetivos comuns, visando a felicidade e o sucesso profissional
como satisfação pessoal tende a fazer com que suas perspectivas individuais sejam compartilhadas
para serem acrescidas no contexto da organização.
Logo, a gestão deve estabelecer uma relação escola-comunidade-professor-aluno de troca,
de ajuda, com sensibilidade e engajamento, pois se as relações não forem assim, certamente os
resultados esperados por esta escola não será de educação de qualidade e humanizada.
A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO
Assim como em praticamente todas as áreas de ação em todo o mundo, a tecnologia vem
exercendo um papel fundamental não apenas para substituir o papel e garantir que informações
sejam guardadas de forma mais eficaz, mas também para dinamizar a rotina e indicar em quais
aspectos a produtividade pode ser aumentada. “Além disso, permitem gerar dados mais precisos e
direcionados e também para aproximar pessoas que estejam envolvidas naquele trabalho a articular
as aulas com as mídias e multimídias”.
Boa parte dos processos diários da escola envolve questões burocráticas, geralmente realizadas
pela secretaria: acompanhamento de provas e trabalhos, emissão de documentos, gerenciamento
de recursos, emissão de boletos de mensalidade, entre vários outros.
No papel, esses processos podem ser muito mais demorados. Com a implementação de ferramentas de gerenciamento e acompanhamento, é possível automatizar muitos deles, e mesmo os que
ainda exigirem um acompanhamento direto por um funcionário podem ser otimizados e acelerados.
Um ponto positivo de usar a tecnologia nesses processos é que os dados gerados ajudam
o gestor a entender onde estão os entraves para torná-los mais eficazes e rápidos, auxiliando na
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tomada de decisão.
O acompanhamento de entrega de atividades, trabalhos e provas podem ser medidos com
mais eficiência por meio de várias ferramentas tecnológicas, assim como o desempenho pessoal
de cada aluno. Implementar mecanismos que captem os dados de aprendizado dos alunos, como
disciplinas em que cada um erra ou acerta mais questões, ajuda professores e coordenação a entenderem onde os alunos estão tendo problemas. Isso possibilita um diagnóstico rápido que pode
levar a uma tomada de decisão pedagógica mais veloz e precisa.
Na sala de aula com os alunos, os problemas podem ser um pouco mais complexos de lidar.
Assim como a tecnologia dinamiza e permite a inovação em classe, pode também potencializar
consequências de maus hábitos no uso, como vício em tecnologia, distrações em excesso que prejudicam a concentração e o aprendizado, ou até o isolamento social que a tecnologia pode causar
em alunos mais tímidos, que tendem a usá-la como escape.
Para esses problemas, o mais importante é, antes de tudo, saber dosar qual será o nível de
uso dos aparelhos dentro da sala, de modo que seja saudável e promova o respeito aos limites impostos. Por outro lado, a escola deve reconhecer sua responsabilidade em se antecipar para evitar
esses problemas. Adicionar na programação escolar algumas atividades, palestras e até aulas sobre
cidadania digital são medidas certeiras, debatendo o uso ético da internet e das redes sociais, os
limites saudáveis da dependência que temos com a tecnologia e como os alunos e a comunidade
escolar podem se engajar para tornar o uso consciente um hábito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que as dificuldades e limitações que um bom gestor escolar precisa superar os
desafios enfrentados frente à gestão escolar e para que o ensino de qualidade seja o reflexo da excelência de uma gestão escolar construída e planejada sobre um papel social humanizado, questão
temática levantadas neste artigo é necessária que o Gestor Escolar seja democrática, participativa,
atualizada, ativa, responsável, visionária, motivador, tenha conhecimento das problemáticas da escola
e liderança, logo com essas qualidades cumprirá o papel do diretor escolar e conduzirá a instituição
ao sucesso.
Desafio é uma palavra ligada à gestão escolar. O desafio atual é uma escola de qualidade,
ou seja, a gestão é elemento determinante para um trabalho significativo a ser realizado na escola,
com os professores, funcionários, alunos, pais e comunidade escolar.
Toda organização que abrange a gestão escolar perpassa pelos aspectos administrativos,
físicos, pedagógicos e sociais, não apenas por uma esfera particular e individual. E estes
aspectos precisam estar bem articulados para contribuir com uma escola de qualidade, para
que a mesma possa atingir suas metas e objetivos. (FILIPPIN, 2013, p.11).

O papel do gestor escolar corresponde ao de um líder, podendo influenciar a todos de maneira
positiva ou negativa. Ele é de extrema importância para o dia a dia de uma instituição escolar e deve
desenvolver suas habilidades constantemente, com o objetivo de favorecer a qualidade da educação
oferecida pela escola, assim como o estímulo às equipes que nela trabalham e a integração entre
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todos, inclusive pais e responsáveis.
O Diretor-Gestor é um líder democrático, que trabalha, coopera, sugere que sabe fazer, participando das tarefas, que dizemos “nós” para avaliação dos efeitos positivos ou negativos da instituição.
Este é o líder da organização que aprende e que assume responsabilidades, possibilita autonomia,
que interage, participa e coordena a busca de soluções e construções. Visa um grupo motivado,
cooperativo e que tenha vontade de crescer.
Um líder leal, que seja o elo das ligações interpessoais com parceria, que não impõe sua
verdade, mas que constrói verdades com o grupo e tem o respaldo da comunidade escolar,
fazendo-a participar ativamente, trazendo-a cada vez mais para dentro da Escola e buscando estreitar sempre os laços de parceria e cumplicidade. (CARVALHO, 2015, p. 92).

O equilíbrio de uma gestão escolar é essencial para que a instituição alcance os seus objetivos, as relações que se entrelaçam entre educação, gestão e democracia tornam-se essenciais
no âmbito educacional. A consolidação de uma gestão escolar de caráter participativo implica a
democratização da escola efetivada por meio da participação dos sujeitos sociais nos processos de
decisão, de escolhas coletivas, vivências, aprendizagens e construção de projetos, uma estruturação
coletiva que bem alinhada, promove o sucesso da instituição e um impacto positivo na sociedade.
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RESUMO
A aprendizagem socioemocional é de grande importância para o bom desenvolvimento dos
alunos, sobretudo em escolas de educação infantil. Com a aprovação e aplicação da Base
Nacional Comum Curricular as competências socioemocionais na educação infantil tiveram ênfase no processo de ensino – aprendizagem em sala de aula. Desta forma, está deixando de ser um
processo que valoriza apenas o desenvolvimento teórico e cognitivo, para valorizar o crescimento
completo dos estudantes. Nesse contexto, as competências socioemocionais ganham espaço e
transformam o processo de aprendizagem. Pensar em comooferecer um desenvolvimento completo
para os estudantes deve ser prioridade em qualquer instituição de ensino. Afinal, eles precisam
estar prontos para os desafiosdo colégio e, ao mesmo tempo, preparados para as dificuldades da
vida. Posto isso, o presente artigo visa elucidar quais são as competências socioemocionais e qual
sua importância na educação infantil.
Palavras–chave: Educação Emocional; Inteligência Emocional, Educação Infantil,Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
“Ser emocionalmente alfabetizado é tão importante na aprendizagem quanto a matemática
e a leitura”, (GOLLEMAN, 1995, p.276). A partir desse conceito, pode – se entender o nível da importância de um trabalho voltado para as questões socioemocionais.
Nesse cenário, é importante que pais e educadores estejam cônscios dos impactos positivos
que essa prática proporciona, especialmente, nos momentosiniciais da vida escolar. As competências socioemocionais assumem, portanto, um papel de elo com os demais conteúdos abordados
pelos professores, pois, na aprendizagem, proporcionam ambiente mais favorável à absorção do
conhecimento e, consequentemente resultando no melhoramento do desempenho dos alunos nas
demais disciplinas.
Ademais, ao assumir que precisam atuar nessa área do desenvolvimento, pais e educadores
contribuem para a formação de um indivíduo que será capaz de se portar na sua vida social e profissional de maneira crítica e pautada em decisões éticas segundo ANTUNES (1996).
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Sendo assim, vemos que esse trabalho tão pertinente, e muitas vezes ignorado, estimula a
construção de uma sociedade melhor. As emoções ocorrem porinteração com o meio circundante,
ou seja, por intermédio da socialização. Neste sentido, as emoções individuais são influenciadas
pelas pessoas que rodeiamo indivíduo e a qualidade de relações que com elas se estabelece, mas
também pela sociedade e cultura em que se cresce e desenvolve (Alzina, 2000).
O estabelecimento de vínculos emocionais com os pais e outros cuidadores são a base do
desenvolvimento das relações sociais na criança (Hohmann & Weikart, 2007). Se as primeiras
socializações de um indivíduo são feitas no seio da família, a verdade é que as mudanças sociais
foram levando a que o papel e a influência familiar também se fossem modificando. Deste modo, a
escola foi tendo uma ênfase cada vez maior na formação das crianças e adolescentes esclarece
Piaget (1975.)
Hohmann (2007) e Weikart (2007) defendem que crianças com três anos já são capazes de
compreender as necessidades, os sentimentos e os interesses dos outros. Por meio da observação e de brincadeiras, do tipo faz-de-conta, podem aprender e treinar competências sociais. Para
Alzina (2000) esse reconhecimento ocorre a partir dos quatro anos de idade quando as crianças vão
reconhecer e identificar emoções por meio dos contos infantis, sendo capazes de generalizar essas
emoções para situações semelhantes.
Desta forma, quando os ambientes relacionais são mais coesos tendem a ter uma representação de si e dos outros mais reforçada, o que se vai refletir no seu comportamento noutros contextos. Os adultos devem proporcionar relações de apoio, afetividade e autenticidade, as quais vão
ser modeladas pela criança e são uma influência para querer continuar a estabelecer este tipo de
relações positivas nodecurso da sua vida.
Goleman (2003) considera que a Inteligência Emocional é a competênciaque as pessoastêm
para se auto-motivar e fazer face às frustrações, para controlar os seus impulsos adiando o prazer
da recompensa, para fazer autorregulação do estado de espírito impedindo que o desânimo controle
ou reprima a capacidade de pensar, fomentando ainda o sentimento de empatia e de esperança.
O ensino pré-escolar contempla a Educação para as Emoções no plano de atividades, mas,
como salienta Ramos (2007), a partir do primeiro ciclo de escolaridade há uma valorização do ensino/ aprendizagem focalizado nas competências lógico-matemáticas e fonético-linguísticas. Estes
tipos de aprendizagens são os que se avaliam em testes padronizados de Q.I. e também sãoas que
atualmente estão relacionadas com o aproveitamento escolar. A autoraconsidera que a inteligência
espacial, musical e corporal-cinestésica também são parte integrante dos curricula do segundo e do
terceiro ciclos, muito embora não lhes seja dada tanta importância.
Deste modo, a preparação escolar fica aquém do que deveria, não preparando os indivíduos
para a vida pessoal e em sociedade. Ramos (2007) afirma ainda que apostar no desenvolvimento
da Inteligência Emocional é preparar osalunos para uma orientação maispositiva ao longo da sua
vida. Marujo e Neto (2004)também referem a preponderância que os dois tipos de inteligência mais
clássicos, alinguística e a lógico-matemática, têm sobre as demais, o que não é benéfico pois cada
tipo de inteligência dá uma perceção do real.
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Para Santos (2000) a Educação Emocional vai permitir recorrer à energia psíquica do pensamento e adequar a actuação da pessoa num contexto específico.
É mister pensar também que o ensino das habilidades socioemocionais na
educação infantil não pode estar dissociada das demais áreas da aprendizagem, uma vez que
estas atuam juntas. Ou seja, a cognição e emoção devem ser entendidas como complementares ao
processo de formação do indivíduo. Daí a relevância, no que concerne a abordagem desta temática
que tem o intuito de articular conceitos em prol de práticas que melhorem o desenvolvimento da
criança desde os seus anos iniciais. ( MARUJO, H. & NETO, L. 2004)
De acordo com Medeiros (2020) e Moura (2020), os estudos sobre a educação emocional no
âmbito escolar ainda são recentes. Conforme os autores, John Mayer e Peter Solovery foram os
precursores a abordarem o termo: “inteligência emocional”. Ademais, discorreram que as habilidades socioemocionais são inerentespara o desenvolvimento dos cidadãos, que tem como resultados:
melhor convivência, agir com prudência, tomar decisões concisas, no sentido de evoluir, transcender
as habilidades lógicas das razões, e aguçar o controle das sensibilidades emotivas.
Na mesma linha, Fonseca (2016), em seu artigo sobre “Importância dasemoções na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica” revela que:
As emoções fazem parte da evolução da espécie humana e obviamente constituindo parte
fundamental da aprendizagem humana. Sem dispor de funções de autorregulação emocional, a história da humanidade seria um caos, e a aprendizagem um drama indescritível, as
emoções tomariam conta das funções cognitivas e os seres humanos só saberiam agir de
forma impulsiva, excitável, eufórica, episódica e desplanificada. Eis a razão porque o cérebro humano integra inúmeros e complexos processos neuronais de produção e de regulação
das respostas emocionais (FONSECA, 2016, p. 35).

Na obra de Driscoll (1970): “Ajustamento socioemocional da criança”, afirma que no dia a dia
do educando deve existir o “alimento emocional” pois segundo ela, esses nutrientes emocionais
enseja habilidades para: controlar seus desejos subjetivos, o controle externo (cobranças sociais)
e o interno (pensamentos, impulsos) como também, a criança começa a perceber voluntariamente
as exigências sociais na relação humana e com isso vai se aprimorando de maneira gradativa até
chegar a sua maturidade emocional.
Do mesmo modo, Antunes (1996) assegura que: mesmo um indivíduo sendo muito inteligente,
mas se caso for desequilibrado emocionalmente, ele desestrutura todo seu contexto de vida, sendo
assim, subtende-se que é preciso se ajustar e alimentar-se socioemocionalmente para viver/conviver
em sociedade.
Goleman (2001) alega que todos esses acontecimentos é a junção de diversos fatores como:
a separação dos pais, a pobreza, os desempregos, ou seja, os comportamentos e situações na vivência dos adultos e dentre outros motivos que podem interferir diretamente no emocional da criança.
Encontra-se no prefácio da sua obra citada uma sugestão pedagógica – emocional para os
agentes ligados a educação, que diz:
Aos professores, sugiro que considerem também a possibilidade de ensinar às crianças o
alfabeto emocional, aptidão básica do coração. Tal como hoje ocorre nos Estados Unidos,
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o ensino brasileiro poderá se beneficiar com a introdução no currículo escolar de uma programação de aprendizagem que além das disciplinas tradicionais, inclua ensinamentos para
uma aptidão pessoal fundamental a alfabetização emocional (GOLEMAN, 2001, p. 2).

Lévy (1999) descreve que existem inúmeros benefícios relacionados as competências socioemocionais que podem ser desenvolvidos nas crianças, sãoeles: equilíbrio emocional/socioemocional;
responsabilidade nas tomadas de decisões; autoconhecimento, autonomia e consciência social; autoconfiança e autocontrole; melhor convivência nas relações interpessoais; sujeitos compreensivose
empáticos; cooperação e autodisciplina; a capacidade de esperar aquilo quedeseja, visto que há uma
vivência em meio a uma “geração alfa” (nativos digitais da Cibercultura) onde querem conseguir tudo
no “clique do mouse”. Ainda segundo o autor, tais aspectos benéficos esses vão até a construção da
personalidade, formando um cidadão completo para vida em sociedade.
Por fim, leva-se em consideração que a educação da hipermodernidade precisa atender às
novas exigências da BNCC (2022) a fim de contribuir para o melhoramento do trabalho com inteligência
emocional com crianças em fase de alfabetização pois observa-se que em meio as competências
gerais da educação básica o relevo do viés socioemocional na vida do estudante é essencial, quando
retrata de trabalhar os seguintes elementos:
Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos,
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 10.
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários (BNCC, 2018, p. 10).

Vale ressaltar que acima de tudo que foi explicado, a família é o porto seguro principal da
criança e esse direito deve ser respeitado. É dever das famílias proporcionar condições favoráveis
ao crescimento e desenvolvimento infantil. Sobre isso, Pratta e Santos (2007), reproduz que o que
vivemos ao nosso redor, deste modo, o laço familiar influencia bastante na maioria das crianças no
seu comportamento e na sua maneira de ver o mundo.
Diante de todos os aspectos aludidos, de acordo com Abed (2014), comprova-se a relevância
das competências socioemocionais, uma vez que aprender a se compreender, ter controle atitudinais,
equilíbrio emocional consigo e para com outras pessoas são habilidades essenciais para usá-las em
todo trajeto vivente.
PROBLEMA
Elucidar a importância da Competência Emocional na educação Infantil
OBJETIVO
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O presente estudo tem como objetivo elucidar a importância da Competência Socioemocional
na Educação Infantil, bem como as habilidades desenvolvidas e suaaplicação em sala de aula.
JUSTIFICATIVA
Este trabalho visa uma abordagem reflexiva face à importância da Educação Emocional,
das suas implicações e vantagens tanto a nível pessoal como social. Com as mudanças constantes
no sistema familiar, a escola assume cada vez mais um papel preponderante a nível educacional.
É também na escola que se estabelecem muitas relações interpessoais e daí ser um ponto
fulcral para uma educação para as emoções. Muitas das problemáticas têm por base uma iliteracia
emocional; pessoas emocionalmente inteligentes conhecem-se a si, às suas emoções e são capazes
de estabelecer relações empáticas com o outro.
Esta competência é extrapolada para outras áreas da vida, que vão desde o aumento do rendimento escolar, à diminuição da violência ou mesmo à capacidade de estabelecer relações conjugais
e laborais prazerosas.
MÉTODO
A metodologia utilizada foi desenvolvida com base em livros referentes ao assunto, literaturas
publicadas em revistas pedagógicas, e sites das redes eletrônicas, Google acadêmico, biblioteca
publica da Secretaria de Educação.
Para seleção das fontes foram considerados como critérios os artigos e estudos que abordam
a Pedagogia como base para a aprendizagem da criança, abordando a importância da Competência
Emocional na sala de aula.
FUNDAMENTAÇÃO
A educação infantil está deixando de ser um processo que valoriza apenas o desenvolvimento
teórico e cognitivo, para valorizar o crescimento completo dosestudantes. Nesse contexto, as competências socioemocionais ganham espaço e transformam o processo de aprendizagem. (GOLEMAN,
D. 2003).
Acrescenta GOLEMAN (2003):
“Pensar em como oferecer um desenvolvimento completo para os estudantes deve ser prioridade em qualquer instituição de ensino. Afinal, eles precisam estar prontos para os desafios do colégio e, ao mesmo tempo, preparados para as dificuldades da vida.” (GOLEMAN,
D. P 123, 2003).
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O QUE SÃO AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E QUAL SUA IMPORTÂNCIA?
As competências socioemocionais estão relacionadas com a capacidade de lidar com as emoções próprias e dos que estão ao nosso redor. Desse modo, envolve a administração das reações
a situações adversas e as maneiras como o indivíduo interage com as outras pessoas de acordo
com RAMOS (2007).
Elas contribuem para uma formação integral do aluno, trabalhando com o objetivo de ele se
tornar um cidadão completo. Trata-se de algo fundamental para a
resolução de conflitos, aprender a lidar melhor com as dificuldades e aprimorar as relações
pessoais completa GOLSE (2005).
Visam o desenvolvimento das dimensões comportamental e relacional dos indivíduos, servindo para que eles aprendam a colocar em prática as melhores atitudes e habilidades. Desse modo,
eles conseguem gerenciar as emoções, ser mais determinados, demonstrar empatia, entre outras
características corrobora FONSECA, (2016).
Esses aspectos são importantes para capacitar as crianças a buscarem o quedesejam, tomarem decisões de maneira sábia, estabelecerem objetivos e persistiremno seu alcance, sendo então,
protagonistas do seu próprio desenvolvimento.
De acordo com programas globais de educação, aplicar as competências socioemocionais na
educação infantil gera uma série de impactos positivos em várias esferas da vida de uma criança
aduz Vânia Carina Teniz (2019), tais como:
•

Desenvolver e nutrir um ambiente de aprendizagem mais favorável, propício à melhora de
resultados dos alunos nas disciplinas tradicionais do currículo:O processo de ensino que
valoriza as competências socioemocionais permite que o ambiente de aprendizagem seja
mais favorável, ou seja, menos estressante para os estudantes. Desse modo, eles percebem que a instituição valoriza odesenvolvimento completo, não apenas cognitivo, dando
espaço para que a criatividade e outros aspectos possam ser trabalhados com profundidade.

•

Ajudar a juventude a se preparar para o mundo, formando pensadores críticos e atuantes,
capazes de compreender e respeitar as diferenças e tomar decisões tendo a ética como
bússola: A escola deve preparar os estudantes não apenas para o período escolar, mas
para a vida inteira. Um ensino que valoriza os aspectos sociais e comportamentais ajuda
na preparação para os desafios que eles terão quando adultos. Dessa maneira, é mais fácil
não se abater em momentos de frustração, entender as emoções das pessoas ao redor e
manter-se motivado profissionalmente.

•

Contribuir para que eles tenham discernimento para construir um projeto de vida e estejam
mais capacitados para o mercado de trabalho: Ensinar as crianças a tomarem decisões
de modo responsável aumenta o discernimento delas no momento de construir um projeto de vida. A escola tem papel fundamental nesse processo, contribuindo para que eles
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desenvolvam a ideia do tipo de profissional que
querem ser e o estilo de vida desejam ter.
•

promover a equidade por meio do diálogo em relação às necessidades da sociedade civil,
mobilizando, também, as famílias;

•

buscar contemplar os anseios das crianças e de seus familiares, ajudando a suprir carências de oportunidades e gerando impactos positivos nos indicadores sociais;

•

transformar e inovar a grade curricular e a escola em si, estimulando a cidadania e contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de respeito, tolerância e paz.

É importante reiterar que a intenção da BNCC (2022) não é fazer com que essas competências
sejam, categoricamente, componentes curriculares, mas gerar meios de articular a aprendizagem
dessas e de outras habilidades nas áreas tradicionaisdo conhecimento.
Nesse sentido, GARDNER (2005), explica que a implementação é desafiadora, pois a transformação não se dá apenas nos currículos, mas no cotidiano escolar como um todo, envolvendo
todas as disciplinas, atividades e ações. Logo, processos de gestão, formação e capacitação de
professores e métodos avaliativos, além, é claro, da relação ensino-aprendizagem, serão impactados,
acrescenta o autor.
O resultado de tanto trabalho, no entanto, vale a pena: é o ensino inovador e eficaz que as
famílias procuram e as escolas buscam oferecer.

AS HABILIDADES MAIS USADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Entre as várias competências socioemocionais na educação infantil , algumas se destacam
por causar impacto significativo na educação infantil. Confira quais são elas:
•

Empatia — buscar compreender emoções e sentimentos de outro indivíduo ao se esforçar
para experimentar a situação de forma objetiva e racional, ou seja, “se colocar no lugar
do outro”;

•

Felicidade — viver o presente com plenitude, tentando não se estressarcom o passado ou o
futuro, ou seja, ser feliz “aqui e agora”, estando em paz com o seu corpo, mente e espírito;

•

Autoestima — gostar de si e estar satisfeito com a apreciação que se faz de si mesmo;

•

Ética — ter a capacidade de avaliar a sua própria conduta e/ou a de outras pessoas com
base nos valores da sociedade e no que é melhor para a comunidade em que se vive;

•

Paciência — suportar situações desagradáveis, injustas ou incômodas sem perder a razão,
a concentração e a calma. É uma virtude cujas bases estão na noção de autocontrole
emocional;
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•

Autoconhecimento — conhecer-se bem em sua essência, ter domínio dos seus próprios
pensamentos, frustrações, esperanças, crenças e desejos. A partirdesse conceito, é possível traçar um mapa pessoal a fim de interpretar seus focos e propósitos;

•

Confiança — estar seguro de si e do outro, ter uma convicção esperançosa de que os
resultados desejados serão alcançados. Trata-se de agircom firmeza, apesar de ainda
não ter uma certeza empírica sobre os acontecimentos;

•

Responsabilidade — cumprir com os seus deveres e obrigações e assumir as decorrências
dos seus atos, sejam elas positivas ou negativas. Agir de forma consciente e intencionada;

•

Autonomia — ter capacidade e segurança para tomar suas próprias decisões de maneira
independente, ou seja, sem a ajuda ou interferência de outros. Empoderar-se da oportunidade de se decidir de forma espontânea e livre;

•

Criatividade — usar seu conhecimento e habilidades para criar ferramentas de inovação
ou adaptar-se ao meio. Descobrir novas maneiras de fazer alguma coisa ou inventar algo
novo a fim de resolver um problema ou melhorar avida cotidiana.

A partir desses exemplos, é preciso identificar como esses conceitos podem ser incluídos
no dia a dia de uma escola infantil. Mais que isso, é necessário refletir sobre como eles podem ser
ensinados na prática, não só no conteúdo programático, mas, também, nas atividades corriqueiras
e rotineiras das crianças.
Como elas podem ser aplicadas na Educação Infantil
Entre as várias competências socioemocionais na educação infantil , algumas se destacam
por causar impacto significativo na educação infantil. Confira quais são elas:
•

Empatia — buscar compreender emoções e sentimentos de outro indivíduo ao se
esforçar para experimentar a situação de forma objetiva e racional,ou seja, “se colocar
no lugar do outro”;

•

Felicidade — viver o presente com plenitude, tentando não se estressarcom o passado ou o
futuro, ou seja, ser feliz “aqui e agora”, estando em paz com o seu corpo, mente e espírito;

•

Autoestima — gostar de si e estar satisfeito com a apreciação que se faz de si mesmo;

•

Ética — ter a capacidade de avaliar a sua própria conduta e/ou a de outras pessoas com
base nos valores da sociedade e no que é melhor para a comunidade em que se vive;

•

Paciência — suportar situações desagradáveis, injustas ou incômodas sem perder a razão,
a concentração e a calma. É uma virtude cujas bases estão na noção de autocontrole
emocional;

•

Autoconhecimento — conhecer-se bem em sua essência, ter domínio dos seus próprios
pensamentos, frustrações, esperanças, crenças e desejos. A partirdesse conceito, é pos355
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sível traçar um mapa pessoal a fim de interpretar seus focos e propósitos;
•

Confiança — estar seguro de si e do outro, ter uma convicção esperançosa de que os
resultados desejados serão alcançados. Trata-se de agircom firmeza, apesar de ainda
não ter uma certeza empírica sobre os acontecimentos;

•

Responsabilidade — cumprir com os seus deveres e obrigações e assumir as decorrências
dos seus atos, sejam elas positivas ou negativas. Agir de forma consciente e intencionada;

•

Autonomia — ter capacidade e segurança para tomar suas próprias decisões de maneira
independente, ou seja, sem a ajuda ou interferência de outros. Empoderar-se da oportunidade de se decidir de forma espontânea e livre;

•

Criatividade — usar seu conhecimento e habilidades para criar ferramentas de inovação
ou adaptar-se ao meio. Descobrir novas maneiras de fazer alguma coisa ou inventar algo
novo a fim de resolver um problema ou melhorar avida cotidiana.

A partir desses exemplos, é preciso identificar como esses conceitos podem ser incluídos
no dia a dia de uma escola infantil. Mais que isso, é necessário refletir sobre como eles podem ser
ensinados na prática, não só no conteúdo programático,mas, também, nas atividades corriqueiras
e rotineiras das crianças.
Limitar o ensino das competências socioemocionais à grade curricular não é osuficiente para
que as crianças aprendam sobre respeito e empatia, por exemplo. Inserir esses conceitos em aulas
de Matemática, História e Inglês é importante, mas é preciso ir além, colocando essas noções em
prática cotidianamente explana ARANHA (2012).
Nessa perspectiva, o pesquisador Oliver John (2019), da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, propõe uma divisão das competências socioemocionais em 5 eixos.
São eles: abertura ao novo (desenvolvimento da curiosidade pelo aprendizado, interesse
nas artes e imaginação criativa), autogestão (organização, foco, determinação, responsabilidade e
persistência), engajamento com os outros (entusiasmo, assertividade e iniciativa social), amabilidade (respeito, confiança e empatia) e resiliência emocional (autoconfiança, resistência ao estresse e
tolerância a fracassos e frustrações).
Vale reiterar que a aplicação desses valores e habilidades no currículo das escolas brasileiras abarca, além dos desafios pedagógicos, questões de ordemestrutural, conjuntural e até mesmo
financeira — especialmente no que diz respeito à concorrência e às estratégias de captação e retenção de alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As alterações sociais, como o aumento do número de horas dedicadas ao trabalho, têm vindo a
alterar o funcionamento do sistema familiar. Existem variados tipos de famílias, desde monoparentais
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e nucleares a tradicionais, que coexistem com uma menor disponibilidade a nível de tempo para dedicar ao relacionamento com os filhos. A estes fatores junta-se o fato de os avós, que anteriormente
se encarregavam de cuidar dos netos, também serem ativos a nível profissional. Destas condições
resulta uma maior indisponibilidade para a educação no seio familiar.
Deste modo, a escola tem vindo a tornar-se um cada vez maior espaço para
a educação pessoal e interpessoal, a nível cognitivo mas também relacional. O acréscimo de
horas curriculares também tem contribuído para que a escola seja um dos principais promotores da
socialização. Faz todo o sentido que exista uma estreita relação escola/ família, promovendo-se a
participação ativa dos vários membros da comunidade escolar.
A importância de uma educação de qualidade é reconhecida por muitos. Para tanto, faz-se
necessário o investimento em propostas pedagógicas que integrem um conjunto de habilidades e
competências necessárias para resolução de problemas inerentes às fases do desenvolvimento
humano, no que se refere ao autoconhecimento e a capacidade de boa convivência com as demais
pessoas.
Assim, deve-se repensar num currículo que atenda às necessidades educacionais e emocionais do público infantil; a BNCC (2022) corrobora com essa perspectiva, entretanto, ainda resta uma
parcela significativa de professores que se limitam a meros conteúdos e pensamentos individualistas.
Os professores devem trabalhar conjuntamente entre si, com pais e outros profissionais implicados no processo de aprendizagem, bem como, outros intervenientes da comunidade em que a
escola está inserida. Trabalhar em conjunto é, para Faria (2011), uma chave para o futuro da escola.
Ramos (2007) faz referência a várias condições que podem levar a um acréscimo no nível
de Inteligência Emocional, de entre as quais, as relações interpessoais estabelecidas quer em casa
quer no trabalho, técnicas de relaxamento e meditação, bem como, a prática de ioga. Segundo a
autora, ao promover estados positivos aumenta-se o bem-estar e, consequentemente, as emoções
positivas como a felicidade, a satisfação, a alegria e o prazer. Desta forma, potencia-se a produtividade e o sucesso laborais.
Marujo (2004) e Neto (2004) fazem alusão à necessidade da revigoração das emoções positivas em meio escolar. Afirmam que as temáticas de formação de professores são frequentemente
ligadas ao negativismo: violência, stress, insucesso, de entre outros. Se ter saúde é um bem-estar
pleno em que primeiramente é necessário estar-se bem consigo próprio, e não a simples ausência de
doença como se deve desenvolver emoções positivas em meio escolar? Os autores alertam para que
cada escola é um caso único e, portanto, tem um clima emocional próprio. Consideram, no entanto,
que cada um contribui ativamente para manter ou modificar esse clima: quer pela expressão não
verbal quer por aquilo a que se dá importância.
Conclui-se que uma educação de qualidade é reconhecida por muitos. Para tanto, faz-se necessário o investimento em propostas pedagógicas que integrem um conjunto de habilidades e competências necessárias para resolução de problemas inerentes às fases do desenvolvimento humano,
no que se refere ao autoconhecimento e a capacidade de boa convivência com as demais pessoas.
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Assim, deve-se repensar num currículo que atenda às necessidadeseducacionais e emocionais do público infantil; a BNCC (2022) corrobora com essa perspectiva, entretanto, ainda resta uma
parcela significativa de professores que se limitam a meros conteúdos e pensamentos individualistas.
A educação contemporânea requer trabalhar tais requisitos, tendo em vista que são essenciais
para toda a vida e convivência do sujeito em todos os âmbitos. Deste modo, é notório que somente
conteúdos não basta, não suprem as necessidades de colaborar com a formação de seres humanos melhores e mais complacentes. Por tanto, as competências socioemocionais são de grande
relevância e devem ser inseridas no contexto escolar começando desde a modalidade de educação
infantil, pois comprova-se que tais competências causa umgrande impacto benéfico no desempenho
acadêmico da criança, nas quais interferem diretamente no processo de aprendizagem desses
noviços, bem como nas suas relações humanas durante suas vivências tanto nas questões intrapessoais quanto nas interpessoais.
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RESUMO
A contação de histórias na educação infantil desperta a curiosidade, estimula a imaginação, desenvolve a autonomia e o pensamento, proporciona vivenciar diversas emoções como medo e angústias, ajudando a criança a resolver seus conflitos emocionais próprios, aliviando sobrecargas
emocionais. O estimulo à aprendizagem em consonância com a literatura infantil propiciam aos
alunos o ingresso no mundo por meio da imaginação. Por esse motivo, o presente estudo tem por
objetivo discutir sobre o ato de contar histórias para a construção do imaginário infantil, bem como
para o desenvolvimento da criança nos aspectos psíquico, social, cultural e intelectual.Destaca-se o
desenvolvimento das diferentes linguagens na infância, bem como, os apectos positivos e a influência da contação de histórias na vida das pessoas. Desta forma, trata-se de uma revisão de literatura, a metodologia utilizada foi desenvolvida com base em livros referentes ao assunto, literaturas
e artigos publicados em revistas pedagógicas e sites das redes eletrônicas, Google acadêmico,
biblioteca pública da Secretaria de Educação.
Palavras-chave: Contação de História, Educação Infantil, Aprendizagem, Educação.
INTRODUÇÃO
A leitura é uma forma de ganhar conhecimento que ninguém consegue tirar, e também é
uma forma de conhecer seus direitos e deveres além de participar de um prazer único, e isso eram
negadas as crianças pela vida que levavam o fardo de ser adulto e ter as responsabilidades de um,
não permitia o livre arbítrio e a oportunidadede frequentar uma escola conforme elucida Aries (1981).
A criança passou a frequentar a escola, mesmo com todas as dificuldades, com a falta de recurso a escola era o único meio de começar a conhecer universo infantil,assim separando a criança
da vivencia do adulto. Partindo dessa reestruturação, paraMatheus (2014, p. 96), “através da ascensão da burguesia e da própria e reestruturação familiar é que a criança iniciou a ser compreendida
e ser reconhecida como indivíduoúnico e diferente do adulto”.
De acordo com os estudos de Sousa (2011) e Bernardino (2011), “já no século XXI a figura
do Contador de Histórias assume, de fato, sua importância no ambiente educacional e emocional
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das crianças”. Este costume visa à linguagem oral e escrita,permitindo o leitor passar pela atividade
inicial do escutar e do recontar uma história. A contação de história também é um ato fundamental
para a formação da criança, valorizando até hoje suas culturas corroboram Barroso (2015) e Silva
(2015):
As histórias possibilitam a articulação entre objetividade e subjetividade, “espaço entre”, no
qual se situa o trabalho pedagógico. É portanto, um recurso riquíssimo que pode promover a criatividade, a criticidade e a sensibilidade do pequeno leitor. O conteúdo mítico, as
ações praticadas pelos personagens e os valores morais implícitos na narrativa, permitem
projeções que facilitam a elaboração de questões emocionais, muitas vezes expressas em
sintomas que se apresentam na aprendizagem.

A contação de histórias na educação infantil desperta a curiosidade, estimula a imaginação,
desenvolve a autonomia e o pensamento, proporciona vivenciar diversas emoções como medo e
angústias, ajudando a criança a resolver seus conflitos emocionais próprios, aliviando sobrecargas
emocionais.
Abramovich (1997, p.22):
“se é importante para o bebê ouvir a voz amada e para a criança pequenina escutar uma
narrativa curta, simples, repetitiva, cheia de humor e de calidez (numa relação a dois), para
a criança de pré-escola ouvir histórias também é fundamental (agora numa relação a muitos:
um adulto e várias crianças)”.
Acreditamos que se o professor gostar de ler e se apoiar numa metodologia apropriada, sem
imposições ou cobranças, sem transformar esses momentos em aulas didáticas, com certeza estará contribuindo para que o primeiro contato das crianças com os livros seja prazeroso
e agradável. (LAZARA p.32)

O ato de contar histórias instrui, socializa e diverte as crianças. É uma ferramenta que desperta o interesse pela leitura, ajuda no desenvolvimento psicológico e moral, auxiliando na manutenção da saúde mental das crianças em fasede desenvolvimento, amplia o vocabulário e o mundo
de ideias, desenvolvendo a linguagem e o pensamento, trabalha a atenção, a memoria e a reflexão,
desperta a sensibilidade, a descoberta da identidade, adapta as crianças ao meio ambiente, assim
como desenvolve funções cognitivas para o pensamento como comparação, raciocínio lógico, pensamento hipotético e convergente e divergente.
Segundo Abramovich (1989, p. 18):
Como a literatura infantil prescinde do imaginário das crianças, sua importância se dá a partir
do momento em que elas tomam contato oralmente com as histórias, e não somente quando
se tornam leitores. Desde muito cedo, então, a literatura torna-se uma ponte entre histórias
e imaginação, já que “é ouvindo histórias que se pode sentir... e enxergar com os olhos do
imaginário... abrir as portas à compreensão do mundo.

Concorda Lima (2012) quando diz que “as instituições de Educação Infantildevem proporcionar
as crianças saberes e experiências de forma lúdica e prazerosa através das brincadeiras e das interações em meios às várias linguagens”.
Abramovich (1997) ressalta a importância de contar historias para crianças, deforma que escutá-las é um precedente para a formação de leitor, além de incitar seu imaginário para responder
tantas questões existentes no mundo da criança. Incluir a narração de historias na rotina da educação infantil, ajuda no desenvolvimento do trabalho do educador, pois auxilia na aprendizagem da
criança, fazendo uso do lúdicono momento do ensino.
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Nesse sentido, ao ouvir uma história a criança passa a ter várias possibilidades
de imaginação, e diferentes formas de aprendizado, criando e recriando a história de varias
maneiras e tornando a contação mais interessante, assim essa busca pelo conhecimento traz novas
ideias para o coletivo, sempre inovando cada história.
Ainda de acordo com Abramovich (1989), segundo uma história que se podem descobrir
outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica. O professor
quando conta uma história está fazendo uma ponte entre o leitor e o livro, dando a oportunidade
de uma viagem a um mundo imaginário, além disso, estimula a observação e a visão de um mundo
diferente.
O sucesso de uma contação de histórias depende muito das pessoas envolvidas, bem como
de um espaço f ísico adequado. Quando o professor conta uma história, expressando-se
com uso de voz e gestos, de forma a imitar o personagem, ora sorrindo, ora chorando, faz
com que os alunos viajem nas asas da imaginação de um mundo mágico e inesquecível
(MORENO, 2009, p. 234).

De acordo com esta citação, mediante a realidade do aluno e do meio em queele está inserido,
percebe-se o papel que a contação de história traz. Nesse contexto darse sentido ao aprendizado
dos mesmos, assim tornando-os, interessados e capazes de realizar o que propicia a sede da busca.
Ou seja, a contação de história proporcionará um papel fundamental e
instigador para uma aprendizagem significativa, além de promover e estimular a leitura, o
escrever, o desenhar, o imaginar, o brincar. Para Ribeiro (2010, p. 8), “através das histórias que a
criança sente diferentes emoções como alegria, medo, tristeza, bem-estar, insegurança, entre tantas outras, e assim ela aprende a lidar comseus sentimentos da sua maneira”.
PROBLEMA
Como problemática desta pesquisa, busca-se identificar sobre quais são as contribuições
da contação de histórias na formação do aluno nos anos iniciais do ensino fundamental bem como
elucidar a importancia no processo de ensino aprendizagem.

OBJETIVO
O presente estudo tem como objetivo elucidar a importância da contação de história na prática pedagógica de professores na educação infantil e compreender a contação de histórias, como
metodologia para o desenvolvimento do aluno e a melhoria do seu desempenho escolar, enfatizando-o, esse recurso nos anos iniciais do ensino fundamental, como ferramenta eficaz de aprendizagem.
JUSTIFICATIVA
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O presente estudo faz alusão ao contato do lúdico com a literatura que pode acontecer por
intermédio da contação de histórias; compreender como a expressão criadora estabelece um canal de interlocução entre as atividades verbais e lúdicas e a leitura; além do incentivo o prazer da
leitura; e instigar possibilidades que possam incentivar a imaginação e a criatividade. Justifica-se,
a importância deste estudo como estimulo, para que o aluno tenha contato prazeroso com a leitura.
MÉTODO
A metodologia utilizada foi desenvolvida com base em livros referentes ao assunto, literaturas
publicadas em revistas pedagógicas, e sites das redes eletrônicas, Googleacadêmico, biblioteca
pública da Secretaria de Educação.
Para seleção das fontes foram considerados como critérios os artigos e estudos que abordam a Pedagogia como base para a aprendizagem da criança, abordando a importância da Contação de Historias na educação infantil.

FUNDAMENTAÇÃO
A contação de história surgiu antes mesmo da escrita, pois, desde o princípio a humanidade
sentia a necessidade de repassar, por meio da oralidade, fatos históricos que faziam parte do passado de cada povo. De acordo com Busatto (2006,p.20); “o conto de literatura oral se perpetuou na
história da humanidade através da voz dos contadores de história”.
Maior exemplo são os povos indígenas, pois Busatto (2006) destaca a importância que os
índios davam aos círculos formados para dividir acontecimentos do passado de seu povo para as
gerações.
[...] o pajé, que tinha só ele, os segredos da arte de dizer, deixou de ser um mero instrumento
de diversão e encantamento popular, para ser depositário das tradições da tribo, as quais
ele deveria transmitir às novas gerações para serem conservadas e veneradas através dos
tempos (Busatto, 2006, p.17).

Sendo assim, o contador tornou-se um membro respeitado dentro de sua comunidade, por
ser considerado o mais sábio, onde todos pediam seus conselhos. As histórias passadas respeitavam os costumes de uma determinada comunidade.
Busatto (2006, p.25) diz que: “A contação de história ou narração oralao sujeito que conta e
ao sujeito que ouve um contato com outras dimensões de seu ser e de sua realidade que os cerca”.
Para BUSATTO (2006, p.24), com o decorrer do tempo a contação de históriafoi aproveitada
para muitos propósitos como os religiosos, pois viram que era uma maneira de propagar as religiões, como também entreter a realeza de algumas regiões como os menestréis que tinham lugares
de destaques nos reinos visitados.
Com o desenvolvimento da sociedade, e o surgimento da escrita deu-seorigem aos contos
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onde os contadores de histórias também tiveram que mudar sua postura para que se mantivessem no posto de importantes contadores de histórias, pois tinham a oportunidade de
mexer com o imaginário das pessoas. (TAHAN,1996,p.16).

São muitos os gêneros literários estudados pelas crianças, mas, o que tem o maior poder
de encantar as crianças da educação infantil são os contos de fadas, portanto para Tahan (1996,
p.38), “o ato de contar histórias, é utilizada como veículo de verdades eternas”, visto tal afirmação
a contação resiste ao tempo e perpetua todaherança cultural de um povo, pois dentro da educação
infantil, temos a oportunidadesde passar para as crianças os ensinamentos que foram nos passados
com os nossosdescendentes.
Segundo Bettelheim (1980), a história na educação infantil oferece estruturas para encarar
os problemas de modo proveitoso e criativo, conduzindo a criança ao um mundo magnífico ondeos
métodos vivenciados pelos personagens e suas aventuras são cheias de significados. A criança
sente isso, ela embarca no mundo do conto, um mundo de expectativa, escolhas e possibilidades:
alternativas sobre o que fazer diante de uma ampla limitação, possibilidades e recursos criativos para
a superação dos problemas e como lidar com os sentimentos.
Educação infantil é, portanto, compreendida como a fase do 0 aos 6 anos, tempo em que as
primeiras experiências são vivenciadas e os estímulos que são postos têm maior influência sobre o
desenvolvimento da criança. Nessa faixa etária, representam um mundo cheio de possibilidades, de
vida e de vontade de aprender.
Porém, essa visão é bastante atual, pois a infância só passou a ser pensada como uma etapa
da vida e de grande importância, com características e necessidades próprias, a partir dos séculos
XVII e XVIII. Um dos pioneiros a falar sobre o assunto foi o francês Philippe Ariès. Para Ariés (2008)
apud Priore (2008): até o século XII não havia representação para a infância: a criança era vista
como um“adulto em gestação” aduz PRIORE (2008).
Diante disso, a contação de histórias tornou-se um instrumento muito importante no estímulo
à leitura, ao desenvolvimento da linguagem, é um passaporte para a escrita, desperta o senso crítico e principalmente faz a criança sonhar. E os contadores de histórias são os mediadores desse
processo, tendo uma tarefa muito importante que é de envolver a criança na história, dando vida aos
sonhos, o despertardas emoções, transportando para o mundo da fantasia.
De acordo com Coelho (2000), algumas características básicas devem permeara história para
crianças: preferencialmente discurso direto, pois este atualiza o ato, torna o fato mais presente e dá
maior realismo à cena; as personagens precisam serplanas, sendo também importantes o número,
a frequência com que aparecem, as oposições entre eles e suas características; e o enredo precisa
seguir uma linearidade, com o desfecho feliz. A adequação da obra à faixa etária também é um aspecto relevante na literatura infantil e juvenil, em relação à literatura infantil.
Em geral, as histórias para crianças apresentam as seguintes características: personagens
com forma humana, embora com aparência frequentemente alterada, objetos, animais, monstros
e fenômenos naturais; realidade e fantasia entrelaçadas, pois a fantasia ajuda a entender melhor a
realidade; linguagem simples, descontraída, com possibilidades de transgressões gramaticais, com
humor e brincadeira.
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Sendo assim, se ler tornar-se um hábito desde os primeiros ano de vida, o SerHumano crescerá altamento critico e reflexivo. Por tanto, a literatura tem o papel e objetivo de abrir caminhos na
educação.

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA AS CRIANÇAS
A educação é uma questão primordial no desenvolvimento do ser humano, pois é o meio pelo
qual é garantido às outras gerações aquilo que um determinadogrupo aprendeu.
Diante dos vários problemas da sociedade contemporânea, a educação enfrenta vários desafios num mundo cada vez mais plural, diverso e cheio de contradições, tendo que lidar com o
diferente na busca da equidade educativa e social.
Precisamos de uma educação que compreenda as especificidades de cadaum, mas que trate o outro como ser “igual” em direitos, sobretudo no direito à vida, auma identidade, a ser livre etc.
Para tanto “só uma educação que tenda para
uma cultura realmente cívica partilhada por todos poderá impedir que as diferençascontinuem
a gerar desigualdades e as particularidades a inspirar inimizades”(STAVENHAGEN,2001,p.250).
Dentro da história da educação, percebe-se que a criança, era vista como um adulto em
miniatura, pois sua educação era formada para seguirem as mesmas posturas intelectuais de um
adulto. Os contos que eram passados pelos mestres contadores de histórias tinham linguagem
adulta visto que a sociedade mantinha a forma de ver a criança com a capacidade de pensar de um
adulto em potencial. Era comum ver as crianças vestindo-se e se comportando da maneira que uma
criança jamais faria (ARIÈS, 1981, p.65)
Efetivamente, a definição social da primeira infância como objeto pedagógico inclui também
condições objetivas – demanda de guarda e cuidado das crianças menores de 5 anos –
como conseqüência da inserção das mulheres no mercado de trabalho e das transformações na organização familiar de correntes dessa inserção. Foram as mudanças nas condições de guarda e na socialização das crianças que possibilitaram a definição da infância
como objeto pedagógico –um tempo de preparação e de transmissão cultural–no qual a
criança é o aprendiz intelectual ao qual devem ser dirigidas práticas de atividades intelectuais adequadas à sua idade. Tal fato supõe, porsua vez, a definição mais precisa da criança
que se quer educar, ouseja, uma definição das potencialidades da criança e das matérias
aserem ensinadas, tarefa conferida ao desenvolvimento e difusão dos conhecimentos psicológicos (MORAES,2005,p.91).

ARIES (1981), ressalta ainda que a criança consegue captar informações com mais riqueza
quando entende e compreende o que escuta, assim quando os contos ehistórias infantis tem linguagem de fácil compreensão para as crianças da educação infantil alcançaremos os objetivos esperados.
O contador de histórias pode utilizar a contação de histórias como ferramenta para acalmar
e distrair as crianças, mas seu objetivo abrange outros focos, pois esta ferramenta, quando bem utilizada tem a capacidade de desenvolver a oralidade da criança, a socialização, o cognitivo além de
poder fazer parte do planejamento do professor, um texto para ampliar os conteúdos programados.
365

Revista Territórios

Março 2022

De acordo com o pedagogismo, Abramovich, (1995, p.17):
(...) é através de uma história, que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros
jeitos de agir, ser, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo de história, geografia, filosofia política, sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara
de aula(...).

Quando a criança ouve uma história, viaja em sua imaginação, percebe que
o mal está tão presente quanto o bem. Existem várias barreiras a serem ultrapassadas, surgindo decisões de solução que permitem que a vitória aconteça. Todos esses aspectos são itens da
vida psíquica da criança, formalizando o método de assimilação.
De acordo com Máximo-Esteves (1998, p.125):
O prazer que a criança tem de ouvir e contar histórias são um claro indicador de que a fantasia e a imaginação são muito importantes para ela conhecer e compreender. Ora as histórias
são o modo mais corrente de integrar a cognição e a imaginação, a Educação Ambiental e
a fantasia.

A história infantil proporciona na criança uma alegria inexplicável, um prazer que exala por
suas atitudes diárias. A história traz ensinamentos positivos para e que nem sempre são percebidos
no ato que a criança escuta a história.
Como é reforçado por Abramovich (2003, p. 24):
Ouvir histórias é um momento de gostosura, de prazer de divertimento dos melhores... É encantamento, maravilhamento, sedução [...]. E ela é (ou pode ser) ampliadora de referenciais,
postura colocada, inquietude provocada, emoção deflagrada, suspense a serem resolvido,
torcida desenfreada, saudades sentidas, lembranças ressuscitadas, caminhos novos apontados, sorriso gargalhado, belezuras desfrutadas e as mil maravilhas mais que uma boa
história provoca [...] (desde que seja uma boahistória)

A criança que escuta histórias infantis tem mais facilidade de sociabilização, e torna-se um
jovem mais conscientes, da cooperatividade com o próximo, pois quandoa senta em uma roda para
escutar a história, comenta, interpreta, reconta, opina, aprende a esperar sua vez de participar, a dar
vez ao colega que faz parte da roda dehistória. Aprende a ouvir, a falar e expressar-se melhor. Percebe-se que o desenvolvimento do psico das crianças que escutam histórias infantis é mais aguçado
do que o de criança que não tem esse hábito diário (MÁXIMO, 1998).
Em razão disso o professor da Educação Infantil tem em suas mãos a liberdade de levar para
seus alunos um universo de fantasia, um mundo onde as crianças irão se descobrir, de forma divertida e prazerosa.
Em busca disso, a contação de história parte integrante da literatura infantil, traz consigo,
além da dimensão pedagógica, a dimensão da criatividade, na qual a imaginação e a fantasia são
expressas e desenvolvidas de modo que a criança seja envolvida e possa sonhar, sorrir e viver a
história. Percebe-se que os benefícios dese contar histórias são inúmeros e, a partir deles, pode-se
chegar a vários objetivos.
No entanto,paraVillardi apud Leardini (2006):
[...] a leitura de “livrinhos de histórias” é vista por alguns professores como uma forma isolada, muitas vezes não obedece a uma continuidade de planejamento, nem tampouco apresenta objetivos para aproximar a criança do livro. Dessa forma,as atividades relacionadas
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com o contar histórias perdem seu significado perante as crianças, pois referidos professores até as contam com certa freqüência, permitem que elas manuseiem os livros com certa
constância, entretanto, a definição clara da incorporação do ato em sua prática não é apresentada (LEARDINI,2006,p.50).

É de suma importância que o professor utilize métodos dinâmicos para levar ahistória infantil
para seus alunos, dessa forma ficará mais fácil para os mesmos entenderem e compreenderem a
história contada. Como afirma Góes (1997, p. 18):
Privilegiar atividades com histórias e materiais literários tem, por certo, repercussões positivas para a criança. Pesquisas têm indicado que, na infância, as experiências com narrativas,
em vários contextos, são instâncias de refinamento da cognição.

Abramovich (2003, p.18) destaca que:
Para que o professor possa ter um bom desenvolvimento em sua contação é preciso preparação antes de iniciar, pois não terá sucesso em seu momento. Ele poderá seguir os seguintes aspectos: primeiramente selecionar a história que será contada de forma minuciosa
e cuidadosa e se questionar como as histórias selecionadas irão auxiliar sua turma. Recriar
a história. Não se deve eleger uma história e contá-la em sua forma autêntica. É necessário
passá – la para a linguagem oral e usar sua criatividade para conta-la. Para f inalizar e preciso estudar ler várias vezes o texto visualizando as cenas é saber contar a história e não
repeti-la.

São diversos os métodos que podem auxiliar o professor em sua contação de história como
imagens visuais e paisagens sonoras nítidas, e apresenta um sujeito contador com domínio de
recursos vocais e corporais [...] muda a intenção de contar, mas permanece o que é essencial: a
condição de encantar, de significar o mundo quenos cerca, materializando e dando forma às nossas
experiências. (BUSSATTO, 2006,p 10).
O professor deve estimular seus alunos da educação infantil com momentos que os levem a
sentar e escutar e prestem atenção num momento. A educadora devepreparar um cantinho na sala
de aula e bem criativo, harmonioso e confortável, analisar a iluminação, a posição das cadeiras, a
posição em que os alunos estão
sentados na roda de leitura. Evitar rodas de leituras em lugares abertos como quadra,pátio ou
praças. Tantos cuidados devem ser tomados, pois as crianças despertam facilmente dispensam a
atenção. Assim o momento de contação se tornará mais agradável para que o professor tenha êxito
em sua contação. (BUSATTO, 2006)
O professor deve tornar a leitura das histórias infantis hábito, diário, assim enriquecerá o
vocabulário das crianças, pois elas aprendem com a repetição da açãopedagógica. O momento da
contação de história não é apenas diversão. São momentos de aprendizagens, de novos conhecimentos onde os alunos despertam para um novo mundo.
O importante é que o professor no exercício da docência, em sendo um leitor, aprecie as
peculiaridades das linguagens e, assim, passe essa paixão no processo de formação de
leitores. É imprescindível que estas,efetivamente, consigam não somente distinguir a natureza das linguagens, mas também desenvolver o gosto pelo literário, pelo uso estético da
linguagem, pelos efeitos estéticos da linguagem, pelos efeitos que ela produz na construção
e no enriquecimento da interioridade de cada leitor (ROSING, 2009, p. 134).

Para Poeys (2007), a contação de histórias no processo ensino e aprendizagem do aluno da
educação infantil não resolve o problema da qualidade doensino, mas, se motivado, é fator que responde pela qualidade desta primeira etapa da educação básica.
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Segundo Coelho (2002, p. 10), a história faz todos se alegrarem a aula passa ser divertida,
prazerosa e o professor estará bem satisfeito com a participação dos seus alunos em suas aulas”.
Mas, para que isso acorra o narrador que será o professor deve estar ciente de que é de suma
importância que a história, que sua função é de apenas contar o que aconteceu, emprestando vivacidade à narrativa.
O professor diante da necessidade de passar para seus alunos da educação infantil a história
infantil precisa se aperfeiçoar para garantir um bom desenvolvimento na contação. Assim tornará
mais fácil para assimilação do que o professor ou contador quer passar para o as crianças com a
contação de história.
O mesmo deve usar de várias táticas para desenvolver em seus alunos a hábito de escutar
história e futuramente serem leitores que compreendam e interprete o que está lendo dessa forma
serão leitores conscientes que a leitura surgia do ouvir e ouvir com estimulo e assim serão agentes
que repassarão o que foi desenvolvido durante o período da educação infantil.
Um professor de educação infantil deve ser comprometido com a escola,como aluno e principalmente com a sua prática, maneira pela qual age com o seu aluno, tendo consciência de que sua
ação interfere na vida do educando.
Aprática docente, segundo Freire(1996), deve ser sobre tudo uma possibilidade de estimular
perguntas sem mentir aos seusalunos, buscando ao máximo prepará-los para as várias situações da
vida. E ainda segundo Freire(1996),ensinar exige escutar.
Se na verdade,o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros,
de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e
criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele
(FREIRE,1996,p.113).

Nessa perspectiva de valorizar a literatura infantil e a contação de históriafatores de extrema
relevância para a educação infantil, o professor deve, segundo Silva apudLemos (2009).
Conforme Cavagnoli et al (2010, p.84) “para as crianças, ler é tanto sinal deinteligência, possibilidade de aprendizagem dos conteúdos escolares, exercício parao cérebro e forma de atender
às exigências adultas, como fuga para outro mundo, diversão e prazer”. A leitura não deve ser vista
apenas como uma obrigação, desenvolvida só no âmbito de sala de aula, mas ampliada para qualquer espaço, no ônibus, no seu quarto, no parquinho, ou em qualquer lugar onde se sentir vontade.
Na escola preponderantemente, deve ser iniciada e apartir daí quando feita de forma instigante,
levada paraa vida inteira deforma positiva.
Para tanto, uma história capaz de prender a atenção das crianças é aquela que lhes desperta
a curiosidade (Garcia 2010,p.4)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil durante muito tempo viveu sob a ótica assistencialista, mas nos últimos
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anos ocorreram alguns avanços no que diz respeito às questões legais eas novas políticas voltadas
para essa modalidade de ensino, buscando promover novas formas de ação pedagógica que ampliem a aprendizagem.
Nesse sentido, o profissional de educação infantil terá que lidar com uma seriede mudanças
no contexto dessas novas formas de agir. Em relação ao saber e ser docente. (Kulisz, 2004, p. 20)
Desse modo, o/a professor/a de educação infantil deve colocar-se como um ser atuante, inovador e criativo diante das novas perspectivas do trabalho com crianças pequenas em sala de aula.
Uma alternativa é apresentar o mundo lúdico da literatura infantil por meio da contação de história.
Essa experiência se torna muito importante para o aluno, dependendo das ações desenvolvidas pelo
profissional docente.
As possibilidades da prática de contação de história em sala de aula são inúmeras podendo-se a partir delas, inserir vários saberes sobre diferentes áreas, possibilitando que a criança aprenda
brincando, diversifique seus conhecimentos.
Quando empregada corretamente (planejamento), a contação de história proporciona a criança diversas possibilidades de compreensão quando assimilada a sua realidade, não restringindo a
sua significância somente a compressão da linguagem, mas principalmente desenvolvendo a imaginação.
Abordar acriança no universo educativo e trazer à tona novas formas e modos de pensar uma
educação dialógica, capaz de impulsionar valores sociais eculturais, por meio da literatura infantil,
torna-se oportuno para integrá-la ao mundo da fantasia
Vale ressaltar que a escola tem um valor inestimável na formação da criança, tanto intelectual
como social afetiva e sem dúvida é nesse contexto que a contação de história toma a sua principal
função: o desenvolvimento social, cognitivo, moral e físico da criança.
Por fim, o reconhecimento da literatura, seja qual for seu gênero, e das variadas modalidades
de leitura como fator imprescindível no desenvolvimento de uma sociedade é o primeiro passo para
fazer surgir no Brasil uma nova geração de leitorescompetentes, críticos e conscientes de seu papel
social.
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RESUMO
Este artigo tem como principal objetivo apontar como o processo de ensino/aprendizagem está
repleto de estudo avançados para aprimorar métodos para melhoria da educação e sabemos que
o lúdico tem uma parte significativa no desenvolvimento da criança e, além disso, quando desenvolvida, a prática pedagógica não apenas contribui para a aprendizagem da criança, mas possibilita
ao professor tornar suas aulas mais prazerosas e dinâmicas. O brincar e o jogar são exercícios
indispensáveis à saúde física, intelectual e emocional. Por meio deles, as crianças desenvolvem a
linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima, interação e criatividade. Os
brinquedos e jogos são reconhecidos por educadores como fator importante na educação, uma vez
que o brinquedo é oportunidade de desenvolvimento. O presente artigo está baseado em pesquisas
bibliográficas acerca do tema tratado.
Palavras-chave: Brinquedos; Educação; Brincadeiras; Infantil.
INTRODUÇÃO
Para todos os povos, os brinquedos evocam as mais sublimes lembranças. São objetos mágicos, que vão passando de geração a geração, com um incrível poder de encantar crianças e adultos.
A importância do brinquedo no desenvolvimento da criança tem sido demonstrada, na contemporaneidade, pelo crescente número de pesquisas existentes no campo da educação.
Segundo abordagens diversas nas áreas sociológica, psicológica e pedagógica, estas pesquisas
têm como objeto de estudo, entre outros, a influência da cultura na constituição dos brinquedos, a
função destes na construção do psiquismo infantil ou ainda a importância de utilizá-los como recurso
pedagógico, seja no contexto familiar ou em instituições coletivas, como creches ou pré-escolas.
“Os brinquedos são matéria-prima das crianças para realizar descobertas. Ao brincar, procuram
seus lugares no mundo. Os brinquedos são objetos utilizados por elas como instrumento da grande
descoberta, da descoberta do eu” (WEISS, 1997, p.70).
O brinquedo contém sempre uma referência ao tempo de infância do adulto com representações
vinculadas pela memória e imaginações. O vocábulo “brinquedo” não pode ser reduzido à pluralidade
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de sentidos do jogo, pois conota a criança e tem uma dimensão material, cultural e técnica. Enquanto
objeto, é sempre suporte de brincadeira.
O brinquedo traduz o real para a realidade infantil. Suaviza o impacto provocado pelo tamanho e
pela força dos adultos, diminuindo o sentimento de impotência da criança. Brincando, sua inteligência
e sua sensibilidade estão sendo desenvolvidas e por meio deles seus potenciais se desenvolvem.
Brincando as crianças recriam o mundo, refazem os fatos, não para mudá-los simplesmente
para contestá-los, mas para adequá-los aos filtros da compreensão. E há dois tipos de filtros: o cognitivo e o afetivo. Algo pode caber ao cognitivo, mas não no afetivo. O brinquedo e o jogo facilitam o
trânsito do cognitivo para o afetivo
Normalmente, brincar é um ato reconhecido como espontâneo e natural, que se constitui, basicamente, em um sistema que integra a vida social das crianças e que passa de geração a geração,
de acordo com os interesses e necessidades de cada grupo e época.
O “brincar” é tão antigo quanto o homem, o brincar faz parte da essência do ser humano e
durante as brincadeiras a criança interage com o meio, com outras crianças, com brinquedos e materiais, com o ambiente, com a família e com a professora.
Segundo Winnicott (1975, p.80): “É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança
ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que
o indivíduo descobre o eu”. O brincar é uma experiência que possibilita à criança demonstrar sua
personalidade, criatividade, inteligência, habilidade, imaginação, criação, emoção e sendo bem desenvolvida a conduz para toda a vida. O brincar também auxilia as crianças na hora de lidar com os
seus conflitos ou com situações de sofrimento.
DESENVOLVIMENTO
Nenhuma criança brinca só para passar o tempo, sua escolha é motivada por processos íntimos, desejos, problemas, ansiedades. O que está acontecendo com a mente da criança determina
suas atividades lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, que devemos respeitar mesmo se não a
entendemos. (GARDNEI apud FERREIRA; MISSE; BONADIO, 2004).
As atividades lúdicas, quando bem administradas, trazem diversos benefícios às crianças,
pois é um recurso que facilita a compreensão espontânea das crianças que apresentam suas dificuldades de aprendizagem.
Fonte: https://leiturinha.com.br/blog/voce-sabe-a-diferenca-entre-brinquedos-educativos-e-pedagogicos/. Acesso em 28 jan. 2022.
A brincadeira é alguma forma de divertimento típico da infância, isto é, uma atividade natural
da criança, que não implica em compromissos, planejamento e seriedade e que envolve comportamentos espontâneos e geradores de prazer. Brincando a criança se diverte, faz exercícios, constrói
seu conhecimento e aprende a conviver com seus amiguinhos.
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Brincando (e não só) a criança se relaciona, experimenta, investiga e amplia seus conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo que está ao seu redor. Através da brincadeira
podemos saber como as crianças vêem o mundo e como gostariam que fosse expressando
a forma como pensam, organizam e entendem esse mundo. Isso acontece porque, quando
brinca, a criança cria uma situação imaginária que surge a partir do conhecimento que possui do mundo em que os adultos agem e no qual precisa aprender a viver. (FANTIN, 2000
p. 53)

De qualquer modo, é por meio do brincar que a criança aprende a se preparar para o futuro
e para enfrentar direta ou simbolicamente dificuldades do presente. Brincar, além de ajudar a descarregar o excesso de energias, é agradável, dá prazer à criança e estimula o desenvolvimento
intelectual da mesma.
Segundo Vygotsky (1991), a brincadeira possui três características: a imaginação, a imitação
e a regra. Elas estão presentes em todos os tipos de brincadeiras infantis, tanto nas tradicionais,
naquelas de faz-de-conta, como ainda nas que exigem regras, como Oliveira (2000) descreve que
o brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se como uma das formas mais
complexas que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece por meio de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida.
Fonte: http://www.helioteixeira.org/ciencias-da-aprendizagem/teoria-do-desenvolvimento-cognitivo-de-lev-vygotsky/. Acesso em 28 jan. 2022.
Assim, por meio do brincar a criança pode desenvolver capacidades importantes como à atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o desenvolvimento de áreas
da personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.
Conclui-se, pois, que conhecer a criança, bem como a importância do brincar e do porquê é
para que a criança brinca é fundamental para ajudá-la em seu desenvolvimento, pois, é no brincar
que a criança aprende modos de se comportar, de reagir, de expressar emoções, de se relacionar.
Fonte: https://www.psicomednet.com.br/blog/a-importancia-do-brincar-no-desenvolvimento-infantil/. Acesso em 28 jan. 2022.
Logo, brincando a criança está aprendendo a criticidade, preparando-se para o futuro.
O termo jogo provém do latin “lócus, locare”, que quer dizer brinquedo, divertimento, passatempo, que está sujeito a uma série de regras e normas preestabelecidas.
Jogo é toda e qualquer atividade em que as regras são feitas ou criadas num ambiente restrito ou até mesmo de imediato. (...) são atividades estruturadas ou semiestruturadas, normalmente
praticadas com fins recreativos e, em alguns casos, como instrumento educacional. De acordo com
VYGOTSKY (1991, p. 122):
É na atividade de jogo que a criança desenvolve o seu conhecimento do muno adulto e é
também nela que surgem os primeiros sinais de uma capacidade especificamente humana,
a capacidade de imaginar (...). Brincando a criança cria situações fictícias, transformando
com algumas ações o significado de alguns objetos. (VYGOTSKY, 1991, p. 122)

O jogo pode ser visto como: resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um
contexto social; um sistema de regras e um objeto. ”O jogo contém um elemento de motivação que
poucas atividades teriam para a primeira infância: o prazer da atividade lúdica”. (FREIRE, 1997, p.75)
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E, por meio do jogo a criança: libera e canaliza suas energias; tem o poder de transformar uma
realidade difícil; propicia condições de liberação da fantasia; é uma grande fonte de prazer.
O jogo é, por excelência, integrador, há sempre um caráter de novidade, o que é fundamental
para despertar o interesse da criança, e na medida em que joga ela vai conhecendo melhor, construindo
interiormente o seu mundo. Esta atividade é um dos meios propícios à construção do conhecimento.
O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório motor e de
simbolismo, uma assimilação do real à atividade própria, fornecendo a este seu alimento
necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso,
os métodos ativos de educação das crianças exigem todos que se forneça às crianças um
material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil. (PIAGET, 1976, p.160).

Fonte: https://atividadespedagogicas.net/2019/07/jogos-de-somar-para-educacao-infantil.html.
Acesso em 28 jan. 2022.
Em uma época em que se fala muito das inteligências múltiplas e que se valoriza nos alunos,
e no ser humano em geral, aspectos como a criatividade, a cooperação, o senso crítico e o espírito
empreendedor os jogos aparecem para, de forma hábil, proporcionarem o desenvolvimento de múltiplas capacidades, capazes de descortinar potencialidades e minimizar limitações.
Facilitador da autodescoberta e a autoavaliação, de valorização dos demais e convívio com
as diferenças, motivando uma postura de desafio para novas conquistas e aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das atividades lúdicas, o indivíduo forma conceitos, seleciona ideias, estabelece relações logicas, integra percepções e se socializa, além de se tornar um cidadão crítico e consciente
dos valores morais da sociedade.
Tendo em vista que por meio do brinquedo, a criança constrói o seu universo, trazendo para
a sua realidade situações criadas em seu mundo imaginário, o brincar possibilita o desenvolvimento,
não sendo somente um instrumento didático facilitador para o aprendizado, já que os jogos, brincadeiras e brinquedos influenciam em áreas do desenvolvimento infantil como: motricidade, inteligência,
sociabilidade, afetividade e criatividade. Desse modo, o brinquedo contribui para a criança exteriorizar
seu potencial criativo.
É grande a responsabilidade do educador para alcançar a aprendizagem das crianças, fazendo-se a integração dos conteúdos curriculares propostos com o lúdico. Nesse sentido, brincadeiras,
brinquedos e jogos não são apenas um entretenimento para os alunos, e sim uma atividade que
possibilita a aprendizagem de várias habilidades.
Portanto, é com esse desenvolvimento prazeroso da criança que o educador deverá interagir
com o lúdico, concretizando as brincadeiras, brinquedos e jogos não apenas como recursos pedagógicos decorrente dos diversos níveis do conhecimento.
Na educação encontramos diferentes metodologias de ensino que podem contribuir para o
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aprendizado da criança e o seu desenvolvimento. O lúdico é parte integrante do mundo infantil da
vida de todo ser humano. Os jogos, brinquedos, brincadeiras, músicas e histórias fazem parte da
infância das crianças, onde a realidade e o faz de conta intercalam-se.
O brincar é um impulso natural da criança, que aliado à aprendizagem torna-se mais fácil à
obtenção do aprender devido à espontaneidade das brincadeiras por meio de uma forma intensa e
total.
Os educadores ainda precisam utilizar desse facilitador para que a criança tenha um melhor
desenvolvimento.
Logo, por acreditar no lúdico como uma forma de trazer a criança para perto é que sentimos
a necessidade em definir esse tema como forma de compreender e refletir de forma clara e que a
criança não é um adulto em miniatura, mas sim, uma criança pequena que encontra em cada novidade, um mundo de descobertas presentes no contexto escolar, que aprimoram o seu conhecimento
e sua aprendizagem.
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RESUMO
As crianças convivem com a música desde cedo. Quando são inseridas na escola, elas já chegam
com algumas experiências musicais. Na ausência de um trabalho pedagógico que valorize esses
conhecimentos, não haveria contribuição para o desenvolvimento integral dessas crianças.
Surge então, a necessidade das instituições de Educação Infantil entenderem e valorizarem os
conhecimentos prévios dessas crianças e proporem atividades que visam ampliar a aprendizagem
musical. É nessa perspectiva que a música foi abordada nesse artigo.
Palavras-chave: Música; Educação Infantil; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
Entende-se que a música é uma linguagem que se traduz em formas sonoras com capacidade de expressar, comunicar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da organização e
do relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Os gestos e os movimentos corporais estão
intimamente ligados ao trabalho com a música.
A música deve ser considerada uma linguagem de expressão, pois faz parte da formação
integral da criança. Colabora no desenvolvimento dos processos de aquisição do conhecimento, da
sensibilidade, da criatividade, da sociabilidade e do fazer artístico.
A educação infantil tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento integral das crianças.
Portanto, faz-se necessária uma prática pedagógica que propicie o desenvolvimento de cada especificidade: física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social, devendo
considerar as habilidades, dificuldades, interesses e diferentes ritmos de aprendizagens.
Entre as inúmeras manifestações artísticas, a música deve estar presente nas mais diversas
situações do dia a dia nas instituições de Educação Infantil, o que leva as crianças a entrarem em
contato com ela já nos seus primeiros anos da sua vida escolar. Assim, um processo de musicalização se desenvolve nas crianças tanto de maneira espontânea e intuitiva, quanto é possível encontrar
um saber artístico já repleto de concepções e ideias que revelam valores, emoções, sentimentos
e significações sobre si sobre o mundo que as rodeia. Teve – se como objetivos compreender as
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contribuições que o ensino da música pode proporcionar para ampliar o desenvolvimento integral
das crianças; analisar como a música deve ser usada pelos educadores que atuam na Educação
Infantil, desde a inserção da criança na instituição e perceber as formas de interação da música com
as demais linguagens de trabalho nessa fase de escolarização.
O Referencial Curricular Para A Educação Infantil (1998) ressalta que:
“Pesquisadores e estudiosos vêm traçando paralelos entre o desenvolvimento infantil e o
exercício da expressão musical, resultando em propostas que respeitam o modo de perceber, sentir e pensar, e m cada fase, e contribuindo para que a construção do conhecimento
dessa linguagem ocorra de modo significativo...” (BRASIL, 1998, p.48).

Propiciar um contexto escolar prazeroso, criativo e de aprendizagem interessante, tendo a
musicalização como aliada dos professores para a descoberta e a construção de novos saberes
educacionais, deve ser um dos objetivos do ensino da música na instituição de Educação Infantil.
MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Mesmo antes de chegar à escola e antes mesmo de começar a falar, a criança já é capaz de
manifestar diferentes expressões artísticas que incluem cantarolar e até entoar melodias simples.
“Desde o ventre materno, a criança se relaciona com o som. Primeiro com os sons do corpo,
depois com os sons externos. Inicialmente, ela reage dando apenas respostas sensoriais
aos sons, passando, a seguir, a imitá-los, para representar ou ilustrar o entorno. Por fim, ela
passa a expressar seu próprio pensamento por meio dos sons, criando suas ideias musicais,
podendo avaliar as experiências musicais e fazer abstrações sobre elas. Esse desenvolvimento musical, embora responda ao potencial que cada pessoa traz consigo, está relacionado, mais diretamente, com as mudanças provocadas pela aprendizagem da própria cultura
e com o treinamento recebido por cada um” (SOUZA, 2008, p.45).

A convivência da criança com a música desde cedo, na Educação Infantil propicia um contexto
escolar de aprendizagem interessante, prazeroso e criativo, sendo a musicalização uma grande aliada
do professor mediador para a descoberta e a construção de novos saberes educacionais. Nesse
sentido ouvir, cantar, aprender uma canção, brincar de roda (ciranda), são atividades que despertam
prazer, felicidade, estimulam e desenvolvem habilidades, além do gosto musical.
“Do primeiro ao terceiro ano de vida, os bebês ampliam os modos de expressão musical
pelas conquistas vocais e corporais”. Podem articular e entoar um maior número de sons,
inclusive os da língua materna, reproduzindo letras simples, refrãos, onomatopeias etc.,
explorando gestos sonoros, com o bater palmas, pernas, pés, especialmente depois de conquistada a marcha, a capacidade de correr, pular e movimentar-se acompanhando uma
música. (BRASIL, 1998, p.51).

As atividades e os recursos utilizados para o trabalho com a música devem ser realizados
por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras, devem partir do nível sensorial para o corpo atingindo
a sensibilidade responsável pelo aprimoramento do trabalho, até chegar ao nível mental, momento
em que as experiências vividas são transformadas em aprendizagens. Dessa forma, pode-se notar
que o ensino com a música na Educação Infantil exerce função fundamental, pois está contribuindo
com a formação do ser humano.
“As atividades rítmicas e expressivas consistem em ampliar as possibilidades de percepção
do som, da música e da dança, respeitando o repertório artístico-estético das crianças. Elas
serão incentivadas a vivenciar, reconhecer e propor trabalhos relativos à linguagem corporal
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e gestual, em atividades de sincronização do ritmo com o movimento, bem como a desenvolver sua criatividade ao senso de estética”. (NISTA-PICCOLO, 2012, p.97).

A oferta da musicalização na escola leva as crianças ao crescimento e ao desenvolvimento
motor, cognitivo, afetivo, social, ao aprendizado e capacidade de fazer escolhas e amplia outras habilidades. A educação artística, principalmente a musical precisa ser valorizada como um instrumento
importante no desenvolvimento global das crianças.
“É o momento de maior importância, em que as trocas se estabelecem”. As crianças se expressam livremente, expondo suas ideias aos seus pares. O ambiente das salas de atividades de artes enseja o desenvolvimento da capacidade artística e criadora, propõe momentos
da reflexão, abre espaço para a s produções e ainda constitui o local mais apropriado para a
criança aprender a articular sua ação, sua percepção, sua sensibilidade, sua cognição e sua
imaginação. (SPÍNDOLA, 2008, p.61)

A música na instituição educacional não deve restringir-se apenas às festas e outros eventos
e sim, proporcionar no dia a dia as diversas vivências sonoras. É importante que os professores ao
trabalharem com a música na Educação Infantil estejam atentos quanto à escolha, às ocasiões, as
atividades e a flexibilização, para não tornar a atividade musical como mera reprodução de cantos,
na forma de simples atividade mecânica, repetitiva e sem estímulos de criatividade. Dessa forma,
será possível valorizar a intenção da criança com o verdadeiro momento de criação musical. Baseando-se nas inúmeras possibilidades e nas habilidades que essas atividades poderão desenvolver
nas crianças.
“... Elaborar as metas e traçar os caminhos para atingi-los facilita o trabalho e permite melhor reconhecimento do desenvolvimento dos alunos. Mas todo planejamento deve estar
permeado de flexibilidade, possibilitando ajustes necessários que visam à adequação ao
nível, ao interesse e às expectativas das crianças diante das situações de aprendizagem.”
(NISTA-PICCOLO, 2012, p.35).

A educação de um modo geral, principalmente a educação infantil, deve considerar as fantasias,
os sentimentos, os valores, como também buscar recursos para ampliar as habilidades cognitivas, a
criação, a reflexão, levando a criança a sentir, internalizar e agir. Para isso, faz-se necessário compreender as contribuições que o ensino da música pode proporcionar para ampliar o desenvolvimento
integral das crianças.
“Dessa forma, a Educação Infantil é um momento privilegiado do desenvolvimento humano
pelas oportunidades que as crianças têm de, por meio de ricas e diversificadas experiências,
promover condições significativas para seu desenvolvimento”. “(MELO 2016, p. 93)”.

O ensino-aprendizagem da musicalização deve ser pautado no processo de interação, socialização e prazer, visando resgatar a importância da música no desenvolvimento e na formação das
crianças como valor interdisciplinar, contribuindo para despertar a criatividade nas crianças e tornar
o aprendizado cada vez mais prazeroso e divertido.
Nas Instituições de Educação Infantil, o trabalho com a musicalização deve se interligar com
o universo infantil, destacando jogos e brincadeiras musicais, parlendas, cantigas de roda (ciranda),
cantigas de ninar (acalantos), canções populares etc. É preciso que a escola proporcione o conhecimento não só da música popular, mas também das músicas folclórica, clássica e erudita. Segundo
O Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998), a escuta musical deve estar integrada de
maneira intencional às atividades cotidianas dos bebês e das crianças pequenas. É aconselhável a
organização de um pequeno repertório que, durante algum tempo, deverá ser apresentado para que
estabeleçam relações com o que escutam. Tal repertório pode contar com obras da música erudita,
380

Revista Territórios

Março 2022

da música popular, do cancioneiro infantil, da música regional etc... O trabalho com a apreciação
musical deverá apresentar obras que despertem o desejo de ouvir e interagir, pois para essas crianças ouvir é, também, movimentar-se, já que as crianças percebem e expressam-se globalmente. ”
Portanto, é necessário que o professor respeite o desenvolvimento da expressão musical nos
alunos. Esse trabalho precisa ser acompanhado de intervenções, incentivos e práticas dirigidas pelo
professor. Dramatizações, brincadeiras cantadas, jogos, além de possibilitar o desenvolvimento motor
e rítmico, são fontes de alegria, prazer e descontração. No entanto, esse acompanhamento exerce
a função fundamental de orientar e estimular as crianças a enriquecerem seus conhecimentos e experiências musicais. Para isso, é importante que o docente considere os níveis de desenvolvimento
e de percepção musical das crianças. O contato com materiais diversificados estimula as crianças
a descobrirem inúmeras possibilidades para a criação artística.
“Ouvir e produzir sons, altos, baixos, acompanhados de movimentos e uso de recursos da
natureza, do corpo, dos objetos e materiais diversos, assim como o conhecimento da diversidade de músicas infantis ampliam as experiências das crianças”. (BRASIL, 2012, p.23).

É um grande privilégio trabalhar todos os dias com as crianças, cantando, recitando, interpretando
e criando com elas. A musicalização deve estar presente no cotidiano escolar, pois, favorece as
crianças subsídios para ampliarem seus conhecimentos sobre si, o outro e o mundo físico além de
proporcionar momentos prazerosos, de interação, espontaneidade e criatividade.
OS BENEFÍCIOS DA MÚSICA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
As crianças se comunicam a partir do momento em que conciliam o desenvolvimento da
linguagem falada com o processo cognitivo. Ela passa a entender o significado das palavras
que ouve e expressa, para formar os conceitos, ideias e hipóteses importantes sobre ela,
o outro e o meio em que está inserida. Músicas, brincadeiras e jogos são recursos que têm
capacidades de ampliar essas habilidades além de envolver, socializar, unir, despertar emoções, sentimentos e desejos nas crianças.
As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e
pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo
com as pessoas que lhes são próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam
seu esforço para compreender o mundo em que vivem as relações contraditórias que se
presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças
se utilizam as mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem
ideias e hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as pessoas e
com o meio em que vivem. O conhecimento não se constrói em cópia da realidade, mas sim,
fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. ”(BRASIL, 1998, p.
21).

A atividade musical é fundamental para o desenvolvimento das crianças, pois contribui para
a vida afetiva, intelectual e social. Cantar é uma ação natural da criança, em todos os lugares do
mundo e independente das condições em que vivem. A música conduz à compreensão do próprio
indivíduo, servindo como um guia da trajetória da alma.
A música é um importante recurso a ser usado no processo de ensino-aprendizagem. Ela é
um elemento útil para estimular o desenvolvimento da inteligência e a interação social nas crianças.
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De acordo com as Proposições Curriculares para a Educação Infantil – Eixos Estruturadores
(2016), as interações possibilitam às crianças entrarem em contato com o mundo e as pessoas que
as rodeiam, iniciando o vital processo de apreender, compreender e ressignificar o mundo, seus
componentes e seu funcionamento.
O contato da criança mesmo antes da escolarização com a música configura-se, portanto,
como o ponto de partida para o desenvolvimento de todo o trabalho musical, ao longo da sua vida
escolar. Além disso, a prática da expressão musical cumpre uma importante função no desenvolvimento infantil, pois contribui para despertar a percepção, sentidos, pensamentos e expressão.
,A música tem a capacidade de estimular várias áreas do cérebro, isso porque estimula o
desenvolvimento psicomotor, afetivo, cognitivo, linguístico e social. O cérebro recebe estímulos
através dos sentidos. Esses enviam as mensagens estimulando a formação de conexões cerebrais.
Para que o cérebro desenvolva o seu potencial, os estímulos sensoriais são necessários, para agir
diretamente em suas centrais de comunicação. Na infância esses conjuntos de estímulos proporcionam o desenvolvimento das fibras nervosas capazes de ativar o cérebro e dotá-lo de habilidades. O
processo de aprendizagem do mundo acontece pela curiosidade que impulsiona o ser humano para
descobrir, explorar, interagir e agir.
“A música está presente em diversas situações da vida humana”. Existe música para adormecer, música para dançar, para chorar os mortos, para conclamar o povo a lutar, o que remota à sua função ritualística. Presente na vida diária de alguns povos, ainda hoje é tocada
e dançada por todos, seguindo costumes que respeitam as festividades e os momentos próprios a cada manifestação musical. Nesses contextos, as crianças entram em contato com
a cultura musical desde muito cedo e assim começam a aprender suas tradições musicais.
(BRASIL, 1998, p.47).

Na Educação Infantil a música deve ser vista como facilitadora do processo de ensino aprendizagem. E quando acompanhadas a movimentos corporais, agradam ainda mais as crianças e são
excelentes estratégias para o educador usar como recurso pedagógico. Surge então, a necessidade
das instituições de Educação Infantil entenderem e valorizarem os conhecimentos prévios que as
crianças trazem reconhecer suas habilidades, competências e saberes, para proporem atividades
que visam ampliar a aprendizagem em todas as linguagens, para garantir que todos os direitos das
crianças sejam respeitados.
“Considerar a criança como sujeito competente é reconhecer que ela traz consigo saberes,
habilidades e competências como resultado das elaborações mentais que realizou a partir
das diversas experiências que vivenciou desde seu nascimento. Ter a criança como foco
do trabalho pedagógico pressupõe identificar saberes, habilidades e competências de cada
uma das crianças e de todas elas a fim de organizar intencionalmente experiências e atividades e de todas elas a fim de organizar intencionalmente experiências e atividades que
proporcionarão o desenvolvimento e ampliação destes conhecimentos e habilidades que
elas trazem para a instituição de Educação Infantil. Realizar um trabalho pedagógico que
considere a criança como sujeito competente e a tenha com o foco do processo educativo
é garantir na prática, a efetivação de alguns direitos fundamentais.” (BRASIL, 2016, p. 62).

Sendo assim, a música é um importante recurso a ser utilizada no desenvolvimento das
crianças promovendo momentos de aprendizagens, interação e descontração. Um diferencial para
relacionar a música a outras linguagens é que ela amplia a sensibilidade das crianças, a concentração
e a memória. As crianças sentem prazer ao ouvirem cantigas de improviso, melodias conhecidas e
novas e com as letras adaptadas aos conteúdos em estudo. É importante que a música seja interdisciplinar, ou seja, utilizada na interação com os eixos de trabalho e em todas as linguagens, nas
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quais as crianças estabelecem os objetos de conhecimentos.
“Embora estejam elencados por eixos de trabalho, muitos conteúdos encontram-se contemplados em mais de um eixo. Essa opção visa a apontar para o tratamento integrado que
deve ser dado aos conteúdos. Cabe ao professor organizar seu planejamento de forma a
aproveitar as possibilidades que cada conteúdo oferece, não restringindo o trabalho a um
único eixo, em fragmentando o conhecimento”. (BRASIL, 1998, p.53).

Por isso, a música é uma linguagem capaz de expressar inúmeros sentimentos, diferentes
sensações e emoções. A música promove momentos de aprendizagens e diversão. Ela contribui
para o pleno desenvolvimento das crianças dentro e fora da escola. A música ajuda a desperta
habilidades para criar, inovar, inventar e reinventar. Desperta a capacidade das crianças buscarem
soluções para resolverem situações-problemas, sempre que forem desafiadas favorecendo assim,
a ampliação e estímulos das diversas áreas do cérebro e da linguagem. Aperfeiçoando nas crianças
a sensibilidade e a capacidade de concentração.
“As oportunidades de manifestar diversas expressões de linguagens facilitam a compreensão de si mesmo, o acesso ao conhecimento, à possibilidade de se comunicar corporalmente e de criar. E, muito mais que isso, essas oportunidades dependem das manifestações de
comportamentos inteligentes demonstrados pelas crianças em diferentes situações-problemas.” (NISTA-PICCOLO, 2012, p.46).

Propor atividades musicais na escola e atingir os objetivos propostos requer atenção dos professores nas diversas culturas, valorizando a nossa tradição e as demais. Assim, estará praticando
um ato de respeito e solidariedade, além de ser uma forma correta de ensino-aprendizagem.
A musicalização não pode ser vista como algo inerente das crianças, mas sim como um recurso importante para o seu desenvolvimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música é uma arte que utiliza o som para se expressar. As qualidades do som, duração,
altura, intensidade e timbre nos levam aos elementos da música como o ritmo, melodia e outros
aspectos importantes que devem ser trabalhados na escola. Do ponto de vista pedagógico, pressupõe-se que a prática docente na Educação Infantil tenha como ponto de partida os conhecimentos
musicais prévios que as crianças possuem e trazem para a escola, acompanhando seu desenvolvimento, propondo atividades para que as crianças se sintam motivadas e tenham oportunidades para
ampliarem a curiosidade, criatividade e habilidade de inventar.
A Música torna-se um poderoso recurso educativo a ser utilizado na pré-escola. É preciso que
a criança seja habituada a expressar-se musicalmente desde os primeiros anos de vida, para que a
música venha a constituir uma faculdade permanente de seu ser. A música representa uma importante fonte de estímulos, equilíbrio e felicidade para a criança. Assim, na Educação Infantil os fatos
musicais devem induzir ações, comportamentos motores e gestuais (ritmos marcados caminhando,
batidos com as mãos, e até mesmo falados), inseparáveis da educação perspectiva propriamente dita.
Musicalidade é a tendência ou inclinação do indivíduo para a música. Quanto maior a musicalidade,
mais rápido será seu desenvolvimento. Costuma revelar-se na infância e independe de formação
acadêmica. Embora o incentivo ambiental familiar e a iniciação na infância sejam positivos, não são
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essenciais na formação musical. Outros fatores podem ser estímulos favoráveis ao desenvolvimento
da inteligência musical: a escola, os amigos, os meios de comunicação.
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RESUMO
Este artigo visa refletir sobre a contribuição do processo de construção da brincadeira e da imaginação traz para a criança aprendizados significativos, ajudando em seu desenvolvimento. Quando a
criança entra no mundo do faz-de-conta acaba separando os campos de percepção e da motivação.
A brincadeira e a imaginação caminham lado a lado, se tornando cada vez mais importantes para
o processo educacional. A brincadeira é algo extremamente importante na Educação Infantil. Por
intermédio da família, ela deve ser vista não apenas como um momento de entretenimento e lazer
de seus filhos, mas também como uma oportunidade de desenvolver nas crianças hábitos e atitudes
que os façam amadurecer se tornando responsáveis, como guardar seus brinquedos quando termina
de brincar, ter a responsabilidade de cuidar para que não quebre, entre outros. A escrita deste artigo
está baseada em pesquisas bibliográficas acerca do tema.
Palavras-chave: Brincadeira; Infantil; Imaginação; Educação.
INTRODUÇÃO
Por meio das brincadeiras, a criança está sempre se comportando acima de sua idade, acima
de seu comportamento usual do dia a dia; ela está um pouco adiante dela mesma.
Brincando a criança cria, recria e inventa novas manifestações adequando-se a sua realidade,
sendo capaz de entrar num estado de sonhos e fantasias, onde encontra espaço para representar
o mundo de sua forma.
Durante os jogos e brincadeiras a criança aprende naturalmente e o professor deve agira como
mediador nesse processo de interação entre brincadeiras e aprendizagem, trabalhando a motricidade,
o cognitivo, o lado emocional e social de cada uma.
Assim, partindo da visão de criança como ser pensante e produtor de sua própria cultura,
foram desenvolvidas concepções de educação infantil pautadas em requisitos distintos incorporando
o cuidar, o educar e suas brincadeiras de modo que os ambientes contribuam para a socialização,
ampliação dos conhecimentos e a construção da identidade das crianças.
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A CONSTRUÇÃO DA BRINCADEIRA, O MUNDO DA IMAGINAÇÃO E OS JOGOS
Segundo Brougére (1995):
A brincadeira pode ser vista como uma forma de interpretação que a criança fez sobre o brinquedo, ele não condiciona as ações da criança, mas oferece um suporte que poderá ganhar
inúmeros significados a partir do imaginário e de acordo como o decorrer da brincadeira.
BROUGÉRE (1995, p. 20)

O brinquedo começa a ter uma função lúdica quando propicia a diversão e a função educativa,
quando ele tem em seus objetivos ensinar algo que agregue conhecimento e novas experiências
para a assimilação do mundo.
De acordo com Macedo, Petty e Passos (2005): “O brincar é agradável por si mesmo, aqui e
agora. Na perspectiva da criança, brinca-se pelo prazer de brincar, e não porque suas consequências
sejam eventualmente positivas ou preparadoras de alguma outra coisa”.
Segundo Beyer (1996):
O ato de pensar compreende várias etapas no processo. Estas vão desde a percepção, que
passa pela organização mental do indivíduo, elaborando as ideias de forma a possibilitar
uma expressão do material captado e elaborado. Segundo uma perspectiva piagetiana, a
organização mental dos fenômenos externos e internos relaciona-se à constante busca de
equilíbrio entre os processos de assimilação e acomodação. Cada indivíduo, porém, imprime características peculiares em sua cognição, conforme interesses ou necessidades de
sua vida cotidiana (Beyer, 1996, p.9)

A infância é uma fase disposta ao lúdico, onde as funções cerebrais estão em constante desenvolvimento. Nessa fase a imaginação deixa a mente nos levar para situações que no mundo real
seria impossível que se concretizasse.
A prática da imaginação é inerente a todas as pessoas, porém, na infância ela está presente
em praticamente todas as atividades.
A imaginação adquiri uma função muito importância no comportamento e no desenvolvimento humano. Ela transforma-se em meio de ampliação da experiência de um indivíduo,
porque, tendo como base a narração ou a descrição de outrem, ele pode imaginar o que
não viu, o que não vivenciou completamente em sua experiência pessoal. A pessoa não se
restringe ao currículo e aos limites estreitos a sua experiência, mas pode aventurar-se para
além deles, assimilando, com a ajuda da imaginação, a experiência histórico social alheias.
Assim configurada, a imaginação é uma condição totalmente necessária para quase toda
atividade mental humana. (SMOLKA, 2010, p.25).

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998):
O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências que são diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos predominantemente implicados. Essas categorias
incluem: o movimento e as mudanças da percepção resultantes essencialmente da mobilidade física das crianças; a relação com os objetos e suas propriedades físicas assim como
a combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que oferecem vários
níveis de organização a serem utilizados para brincar; os conteúdos sociais, como papéis,
situações, valores e atitudes que se referem à forma como o universo social se constrói; e,
finalmente, os limites definidos pelas regras, constituindo-se em um recurso fundamental
para brincar. Estas categorias de experiências podem ser agrupadas em três modalidades
básicas, quais sejam, brincar de faz-de-conta ou com papéis, considerada como atividade
fundamental da qual se originam todas as outras; brincar com materiais de construção e
brincar com regras. (RCNEI, 1998, p. 28).

Percebe-se que brincando a criança na sua imaginação desempenha papéis que não perten386
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cem a sua idade, mas que serão úteis para seu desenvolvimento e vida adulta.
Não há como ignorar as inúmeras possibilidades que os jogos e as brincadeiras propiciam
ao educador, a utilização de tais recursos potencializa cada vez mais a vivencia no espaço
escolar destinado a educação infantil, ao trazer o lúdico para a sala de aula o professor coloca o educando em contato com o universo imaginário o que por sua vez conduz a criança a
desenvolver a expansão de sua aprendizagem por meio de um ambiente criativo e dinâmico
que valoriza a manifestação demonstrada pela criança enquanto brinca, colocando-a como
foco principal em seu processo de desenvolvimento educativo. Sendo assim o papel mais
crucial do professor de educação infantil é ajudar as crianças a desenvolver as habilidades
de que necessitam para se tornarem aprendizes para a vida, pois o sucesso de uma criança
na escola não é previsto por seu conhecimento de fatos específicos ou por sua capacidade
precoce de ler, e sim por habilidades que aprendeu a dominar, como ser capaz de esperar,
de ouvir e de seguir instruções; de comunicar sentimentos e ideias; de pensar de forma crítica; de ser ágil; e muitas outras. (SCHILLER; ROSSANO, 2008, p.13).

Por meio da imaginação o ser humano combina ideias e cria formas de relacionar-se com o
mundo.
De acordo com Vygotsky (1996):
A importância do trabalho criador (imaginativo) se verifica no desenvolvimento da criatividade infantil, na evolução e no amadurecimento da criança, pois no plano imaginário podem
ser observados os desenvolvimentos cognitivos, pelo raciocínio estimulado, assim como a
memória além de uma amplitude nas noções de valores morais. (VYGOTSKY, 1996, p. 18).

A imaginação faz com que a criança reúna os símbolos, as concepções e as ideia existentes
em si mesmas ou na formação social para desenvolver suas atividades durante a brincadeira.
Quando vemos uma criança brincando de faz-de-conta, sentimo-nos atraídos pelas representações que ela desenvolve. A primeira impressão que nos causa é que as cenas se desenrolam de maneira a não deixar dúvida do significado que os objetos assumem dentro de
um contexto. Assim, os papéis são desempenhados com clareza: a menina torna-se mãe,
tia, irmã, professora; o menino torna-se pai, índio, policial, ladrão, sem script e sem diretor.
Sentimo-nos como diante de um miniteatro, em que papéis e objetos são improvisados.
(Vieira apud KISHIMOTO, 2007, p. 57).

A criança consegue diferenciar os papeis na sociedade e aproveitar o momento da brincadeira
de maneira que possa experimentar essa relação e as vivências imaginativas da infância têm um
papel crucial no seu desenvolvimento estético, afetivo e cognitivo.
De acordo com Piaget (1969):
Quase todos os esquemas sensório-motores dão lugar a um exercício lúdico. Esses exercícios motores consistem na repetição de gestos e movimentos simples, com um valor exploratório: nos primeiros meses de vida, o bebê estica e recolhe os braços e as pernas, agita as
mãos e os dedos, toca os objetos e o sacode, produzindo ruído e sons. (PIAGET 1969, apud
LEONOR RIZZI e REGINA CÉLIA HAYDT, p.12)

Para o autor essas atividades são atos lúdicos, pois a criança sente prazer ao realiza-las.
Segundo Vygotsky (1984): “a criança se comporta além do comportamento habitual de sua
idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na
realidade.” (p.122).
De acordo com Kishimoto (1999) a criança:
Varia conforme a idade: para o pré-escolar de 3 anos, está carregado de animismo; de 5
a 6 anos, integra predominantemente elementos da realidade”. Embora todas as crianças
passem pelos mesmos estágios, a época e a forma como o desenvolvimento se processam
pode variar bastante. (KISHIMOTO, 1999, p. 19)
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Brincando a criança se relaciona e aprende continuamente por meio das experiências que é
capaz de conseguir.
A história do Lúdico vem desde as primeiras décadas da evolução do ser humano e as brincadeiras passadas historicamente.
De acordo com Manson (2002):
Em grego, todos os vocábulos referentes às atividades lúdicas estão ligados à palavra criança (païs). O verbo païzeim, que se traduz por ‘brincar’, signifi ca literalmente ‘fazer de criança’. [...] Só mais tarde paignia passa a designar indiscutivelmente os brinquedos das crianças, mas são raras as ocorrências. [...] Em latim a palavra ludribrum, proveniente de ludus,
jogo, também não está ligado à infância e é utilizado num sentido metafórico. [...] Quanto à
palavra crepundia, frequentemente traduzida por ‘brinquedos infantis’ parece só ter adquirido sentido depois do século IV, e encontra – los frequentemente na pluma dos humanistas
renascentista [...] (MANSON, 2002, p. 30).

As brincadeiras dependem dos momentos históricos das sociedades, mas sempre propiciam
às crianças construções simbólicas do mundo.
Na sociedade primitiva, as crianças aprendiam por meio da imitação nas atividades cotidianas, sendo a educação muito importante, porque transmitiam a experiência adquirida por gerações
anteriores e a aprendizagem acontecia a partir do contato com a prática.
A Antiguidade foi um período marcado por uma nova estruturação socioeconômica, onde
surgiram as primeiras escolas, mas o atendimento prestado nessas instituições se voltava para as
pessoas que tinham maior poder financeiro.
Segundo Almeida (2003, p.119):
Na Grécia Antiga, um dos maiores pensadores, Platão (427-348), afirmava que os primeiros
anos da criança deveriam ser ocupados com jogos educativos, praticados pelos dois sexos,
sob vigilância e em jardins de infância. (ALMEIDA, 2003, p. 119).

Manson (2002) afirma que a maioria dos brinquedos que conhecemos hoje tiveram sua origem
na Grécia Antiga, e eram vistos como facilitadores de movimentos, pois propiciavam a aprendizagem.
O jogo dito de pentelitha, que consistia, originalmente, em lançar ao ar cinco pedrinhas,
apanhando a maior possível nas costas da mão, atravessou os séculos e era certamente
praticada com ossinhos. Jogava-se aos dados com o astrágalo do carneiro atribuindo-se um
determinado valor a cada uma das suas quatro faces, mas também se encontraram dados
de ouro e de prata (MANSON, 2002, p. 26).

O período Medieval foi marcado por conteúdos religiosos, onde a igreja exerceu influência
tanto nos princípios da educação, quanto morais, políticos e jurídicos.
Manson (2002) esclarece que:
A partir das invasões bárbaras do século V, os brinquedos deixam completamente de serem
evocados. Apenas alguns raros textos, que falam de crianças educadas em instituições religiosas evocam arcos e jogos de paus, de modo bastante impreciso. É necessário esperar
pelo final do século XII para ver ressurgir explicitamente, nas fontes escritas, a ideia de jogo
[...]. (MANSON 2002, p. 33)

Entre os séculos X e XI, devido ao fim das invasões bárbaras, Cidades renasceram e surgiu
então a classe burguesa. O comércio em expansão deu novos rumos à ciência e a educação.
Já no período do Renascimento “o jogo era visto como conduta livre, que favorecia o desenvol388
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vimento da inteligência e facilitava o estudo. Por isso, foi adotado como instrumento de aprendizagem
de conteúdos escolares”. (FRIEDMAN, 2006, P.33)
Por meio desses fatos históricos podemos notar que é nesse período que ocorre a valorização
do lúdico, mesmo que ainda considerado como jogo de azar, ocorrendo a valorização dos brinquedos
e brincadeiras em qualquer classe social ou idade.
De acordo com Sirlândia Teixeira: “Na idade Média, o brinquedo era um instrumento de uso
coletivo e indistinto, mas sua principal função era estreitar os laços sociais e transmitir modos e costumes que deviam ser aprendidos pelas crianças”. (TEIXEIRA 2012, p. 27).
A Idade Moderna é marcada por grandes acontecimentos, tais como: o renascimento do comércio, da nova classe social burguesa e o fim do feudalismo.
Nesse período, as crianças ainda eram consideradas sem muito valor e o lúdico não tinha tanta
utilidade perante a sociedade vigente, sendo introduzida ao mundo adulto precocemente, misturadas
às atividades dos adultos como se possuísse a mesma idade, o que acabava por diminuir a infância.
A criança era introduzida no universo adulto e não davam importância a ela, por este motivo
os jogos neste período surgiram apenas com espírito de competição.
Na Idade Contemporânea, durante a Revolução Industrial, as crianças eram incluídas nos
trabalhos das famílias, devido aos baixos salários.
Nessa época, a pouca oferta de mão-de-obra masculina, que ainda sofria os efeitos da
devastação da guerra, levou as mães pobres para o trabalho fora do lar. Muitas crianças
ficaram à mercê da própria sorte, abandonadas pelas ruas. A situação desesperadora obrigou algumas mulheres que conseguiam obter mais recursos de seu trabalho nas fábricas a
fazerem uso das mães mercenárias, que vendiam seu trabalho de abrigo das crianças, em
lugar de saírem, elas próprias, para o trabalho nas fábricas. (RIZZO 2003, p. 31)

Diferente da Idade Média Europeia, segundo Freire (1963):
No período colonial brasileiro, havia certos traços de hostilidade nos jogos, como, por exemplo, o “jogo do beliscão”, que consistia em dar um beliscão forte e doloroso nas crianças que
perdiam o jogo. Outro jogo que demonstrava agressividade era o “brincar de cavalo”, usando uma criança negra como cavalo que era chicoteada com galhos de goiabeira. (FREIRE
1963, apud TEIXEIRA 2012, p. 35)

Nessa época, aqui no Brasil, as brincadeiras de meninos e meninas eram diferenciadas. Os
meninos brincavam com faca, matando pequenos animais e destruindo seus ninhos, já as meninas
eram proibidas brincar de pular, saltar, subir em árvore ou correr, devido ao bom comportamento.
Segundo Kishimoto (1993):
É difícil especificar a influência negra nos jogos infantis brasileiros, uma vez que os negros
se misturavam ao cotidiano do período colonial, nos engenhos, nas plantações, nas minas
e nos trabalhos das cidades do litoral, dificultando a distinção entre o que é específico da
população africana e suas adaptações. (KISHIMOTO 1993, apud TEIXEIRA 2012, p.35).

Percebemos que o Lúdico vem criando mais espaço em cada momento histórico, sendo passado de geração em geração.
Segundo Áries (apud TEIXEIRA, 2012):
Os jesuítas, de fato, foram os primeiros a notar as possibilidades educativas dos jogos,
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propondo que fossem assimilados e utilizados oficialmente em seus programas, com a condição de que, disciplinados, os divertimentos reconhecidos como bons fossem admitidos e
recomendados. Esses jogos passaram a ser considerados, desde então, como meios de
educação tão estimáveis quanto os estudos, sendo que precisavam de regulamentações
que permitissem seu uso de forma controlada. (TEIXEIRA 2012, p.30)

Podemos perceber que o jogo demorou para ser aceito como contribuindo para educação.
Para Rodrigues & Martins (2002):
A história mostra que ao lado das atividades destinadas a garantir-lhe o sustento o homem
sempre buscou outras que lhe dessem prazer. E essa alegria aparece quando ele consegue
expressar a sua personalidade. O longo passado das canções, lendas e contos populares
(que além de transmitirem e conservarem as tradições serviam de passatempo), a eterna
presença dos vários jogos e danças (que não só fortaleciam os guerreiros e agradavam
aos deuses mas ao mesmo tempo divertiam a todos) e as artes manuais (que sempre floresceram nos grupos humanos) são a prova da constância deste anseio de auto expressão
através dos tempos. (RODRIGUES & MARTINS, 2002, p.72)

Em 1998 foi criado o Referencial Curricular da Educação Infantil, onde o brincar se torna ainda
mais importante nessa fase e os olhares começam a se voltar para o ensino – aprendizagem por
meio das brincadeiras e dos jogos.
Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens, orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação
interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e
confiança. (BRASIL: RCNEI, 1998, p.23).

O ensino por meio do lúdico na prática docente visa propiciar ao educando a oportunidade
de desenvolver atividades em equipe, momentos de socialização, de imaginação a partir do seu
conhecimento de mundo, ter contato com regras por meio dos jogos, dentre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente percebe-se o quanto é importante a Ludopedagogia, ou seja, olhar os jogos e
brincadeiras como formas de aprendizagens. O aprendizado deve ocorrer da forma mais eficiente
e produtiva.
As práticas lúdicas colaboram para que os alunos mantenham a atenção e a concentração
durante a aprendizagem.
O brincar pode ser visto como uma atividade de estimulação para o desenvolvimento físico
psicossocial, devendo o professor criar e preparar espaços e materiais adequado para o máximo de
aproveitamento nesse processo.
Por meio dos jogos e brincadeiras, a aprendizagem se processa a partir das relações e na
troca de experiências gerando conhecimento.
A Ludopedagogia contribui para um melhor aproveitamento dos conteúdos trabalhados em
sala de aula, principalmente na Educação Infantil.
Durante este artigo foi possível observar que as brincadeiras sempre estiveram presentes na
vida do ser humano, mas de formas diferentes, dependendo de fatores históricos elas eram vistas
390

Revista Territórios

Março 2022

só como recreação, e atualmente são vistas como aprendizagens.
O Lúdico na Educação Infantil representa um instrumento potencial para a construção do
conhecimento, uma vez que possibilita um aprendizado no qual o construir, o interagir e o vivenciar
são apreciados.
É por meio da brincadeira que a criança vive e reconhece a sua realidade. Pode-se dizer que
a brincadeira não é uma atividade que gera um significado social, onde necessita de aprendizagem.
Conclui-se então que as brincadeiras e jogos deve se tornar descontraídos e prazerosos,
fazendo parte de uma aprendizagem significativa e não só como forma de lazer ou recreação.
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RESUMO
A sociedade tem sofrido transformações em seu percurso histórico através da construção do conhecimento 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; Conhecimento; 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 multimídia, 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 conhecimento, 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 desenvol393
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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 intercaladas 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 assegurarem 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 instituições 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 aprendizagem 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 disciplina/disciplina viva em vez do estudo de questões mortas.
As TIC tornaram-se um instrumento fundamental na aquisição, processamento e disseminação 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 centro 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 conhecimento 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 expande 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 humanizado 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 armazenamento 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, interfe396
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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 organizações 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 promovida 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 onipresença 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 pedagogicamente 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 papéis 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 educação 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 informação 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 promovendo 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 potencializar a construção de conhecimentos de forma atrativa.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo propor alternativas para trabalho com jogos na Educação Infantil. O
artigo procura transmitir numa linguagem simples o que alguns estudiosos pensam e melhor entendimento de como podemos trabalhar com a matemática na Educação Infantil. Dentre os conhecimentos
que serão construídos nessa etapa da escolaridade, a Matemática ocupa um lugar de destaque.
Numerosas pesquisas têm apontado a relevância do trabalho com essa disciplina para as crianças
pequenas, especialmente no que diz respeito à construção do conceito de número, além das noções
ligadas às grandezas e medidas, bem como espaço e forma. A Matemática está presente em muitas
das atividades realizadas pelas crianças, por exemplo, dividir porções de lanche; distribuir materiais
entre os colegas; calcular a distância entre sua posição e um alvo a ser atingido; pensar no trajeto
mais curto para se deslocar de um lugar a outro.
Palavras-chave: Jogos; Matemática; Processo; Etapas.
INTRODUÇÃO
Na infância as crianças aprendem seus afazeres e deveres que irão acompanhá-las para uma
longa trajetória de suas vidas. Para isso precisamos tratá-las bem e com consciência que faremos
diferenças em suas vidas.
Para tanto, o tema escolhido trata de uma fase muito importante que todos nos passamos e
agora chegou à vez de transmiti-las para nossas crianças. Matemática é um dos eixos trabalhados
em toda a fase da unidade escolar, é essencial para toda a vida.
Diante de alguns dos estudos sobre o tema “importância da matemática na educação infantil” foi possível perceber a verdadeira importância dos formadores estarem se adaptando ao novo
mundo, a nova realidade e principalmente aos novos alunos, pois a realidade esta cada vez mais se
mostrando a público e os pequenos estão cada vez mais se tornando adultos. Sendo assim, estão
precisando de maneiras diferentes, rápidas, fáceis e compreensivas de entender tudo ao seu redor.
O conhecimento matemático é fruto de um processo de que faz parte à imaginação, os exemplos, as críticas, os erros e acertos. Considerando que desde muito cedo as crianças vão construindo
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hipóteses a partir de suas vivências envolvendo diversos aspectos que constituem o pensamento
matemático, assim tão logo nos adultos, professores e futuros professores, temos que estar atentos
às diferentes maneiras de ensinar e aprender, por isso o destaque para trabalhar matemática na
educação infantil.
A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O pensamento matemático das crianças desenvolve-se estimulando e exercitando-o. Esta
estimulação é feita pondo as crianças a interagir com o seu meio envolvente (pessoas e
objetos), promovendo a compreensão emergente de conceitos matemáticos que não se
adquirem com o ensino (GEIST, 2006, s/p).

Todas as crianças estão aptas a começar a construção dessas noções desde pequenas, já
na educação infantil. E é justamente essa diferença contextualizada na realidade social dos alunos,
que faz suscitar a importância da Matemática em seu dia-a-dia, tendo em vista o papel primordial
que representa o conhecimento matemático na solução de problemas do cotidiano. A resolução de
problemas de Matemática esteve presente no currículo escolar desde a Antiguidade. O conhecimento matemático é fruto de um processo de que fazem parte a imaginação, os exemplos, as críticas,
os erros e acertos. Considerando que desde muito cedo as crianças vão construindo hipóteses a
partir de suas vivências envolvendo diversos aspectos que constituem o pensamento matemático.
Os estudos de Piaget, segundo Assis (1982), nos leva a concluir que a lógica não é inata na criança.
Sobre isso ele afirma que se a própria lógica se constrói ao invés de ser inata, chega-se à conclusão
de que a primeira tarefa da educação consiste em formar o raciocínio.
Todos podem realizar atividades matemáticas e temos que transferir para as crianças todos
os pensamentos positivos e fazê-las entender que também podem, basta acreditar em si mesmas e
se esforçar. Todos têm uma lógica, apenas temos que instigá-las a utilizar. Para tanto a importância
de apresentarmos a matemática para as crianças já na educação Infantil, tomando como lema de
que as crianças pequenas ‘gostam de imitar os adultos (copiá-los)’. A partir deste ponto devemos
mostrá-las a magia e importância da matemática.
DIFERENTES CONCEPÇÕES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS
Apresentar formas de como alguma matemática importante pensa sobre a matemática não
é fácil, por isso, destacaremos algumas maneiras de entender a matemática na educação infantil.
Para Onuchic et al (2004), o problema é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas está interessado em fazer.
Ao buscar soluções para os problemas, a criança adquire repertório para lidar com questões e
situações que vão se repetir muitas vezes ao longo da vida. Afinal, para que haja a resolução de um
problema, antes precisamos fazer um diagnóstico da situação, pensar sobre as possíveis soluções,
avaliar as vantagens e desvantagens e prever consequências para buscar o melhor resultado.
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Van de Vale exemplifica problema como:
Um problema é definido como qualquer tarefa ou atividade para a qual os estudantes não
têm métodos ou regras prescritas ou memorizadas, nem percepção de que haja um método
específico para chegar à solução correta”.(VAN DE WALLE apud ONUCHIC et al, 2004,
p.221).

Caça-palavra, quebra-cabeça, jogo da memória… São apenas algumas das atividades que
podem ajudar a desenvolver o raciocínio lógico e incentivar a tomada de decisões. Todas devem ser
trabalhadas de forma lúdica, para que as crianças desenvolvam a memória, a estratégia e a proatividade ao mesmo tempo em que se divertem.
Para Schoenfeld (apud LIMA, 1998) “um problema não deve ser entendido como um domínio
de técnica e exercícios, mas como um recurso significante que auxilia os alunos a pensar matematicamente”.
Podemos dizer que Resolução de Problemas, esta relacionada como ponto de partida para
as atividades matemáticas, pois o processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos
matemáticos devem ser abordados mediante exploração, ou seja, de situações em que os alunos
precisam desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las.
CONTEÚDOS A SEREM EXPLORADOS NESSA ETAPA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Tomando como base o Referencial Nacional Curricular para educação Infantil (1998), e a Base
nacional Curricular Comum (2018), destacam-se três blocos de conteúdos a serem trabalhados na
Educação Infantil: “números e sistema de numeração”; “grandezas e medidas”; “espaço e forma”.
Não podemos deixar de considerar a importância de atividades tais como classificar, ordenar,
seriar e corresponder, às quais não se referem especificamente a nenhum conteúdo da Matemática,
mas que servem como organizadores do raciocínio lógico matemático. E de fácil compreensão em
algumas atividades, brincadeiras infantis que podemos realizar com as crianças.
No ensino de Matemática, o mais importante é o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático e da autonomia da criança. O pensamento lógico-matemático é fruto de construções internas
que se dão na mente de cada um, e não tem como serem treinadas ou transmitidas. E a autonomia
também é de construção extremamente importante e particular de cada criança individualmente.
Merece uma atenção especial os jogos e brincadeiras na educação infantil, e podemos utilizar dessas estratégias para resolução de problemas, as quais envolvem: Exercícios, socialização,
reflexão, Tecnologia e investigação.
Quanto aos exercícios, ajudam as crianças desenvolverem habilidades socioemocionais:
•

matemática básica pode ser praticada ao pedir que as crianças dividam uma quantidade
específica de frutas para todos os colegas da classe.

•

A lógica pode ser praticada incentivando-as a pensar nas combinações possíveis com
quatro lápis de cores diferentes.
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Essas atividades não têm como objetivo adiantar o processo escolar, exigindo que o aluno faça
contas que ainda não domina ou exercícios de lógica que ainda não consegue desenvolver. Muito
pelo contrário, o esperado é que as crianças se divirtam no processo e desenvolvam habilidades
socioemocionais, que ajudam na resolução de problemas na Educação Infantil.
A socialização é o processo pelo qual a criança passa quando começa a ir para a escola. Ela
se caracteriza pelo desenvolvimento de regras básicas e pelo contato com o modo de vida dos outros
colegas. Apesar de parecer um processo simples, é extremamente importante para que a criança
aprenda a solucionar problemas com êxito. Quando a criança é incentivada a conversar, brincar,
dividir os brinquedos e entender o outro, ela desenvolve a autonomia, a empatia e a flexibilidade e
aprende a tomar decisões e fazer escolhas.
Apesar de a criança aprender muito por observação, as conversas, os estímulos e reflexões
são essenciais para que ela consiga resolver problemas.
Por isso, é preciso estar atento ao que acontece em seu universo infantil para propor soluções e auxiliá-la a pensar de forma estratégica. Se ela entra em um conflito, por exemplo, é papel
de o adulto compreender suas emoções e incentivá-la a entender como se sente para, em seguida,
fornecer possíveis caminhos na solução desse conflito.
A tecnologia é uma aliada e tanto quando falamos de raciocínio lógico, flexibilidade e desenvolvimento cognitivo. Existem inúmeros jogos que podem ajudar as crianças a desenvolver essas
habilidades. Por exemplo: Pacman, Tetris, Pokémon Go, Animal Crossing. Mas, para que essa atividade
seja saudável, deve-se acompanhar constantemente seu processo diante dos jogos, principalmente
os colaborativos. É importante delimitar o tempo que a criança passará em frente às telas e oferecer
estímulos variados para seu desenvolvimento.
Essa etapa é extremamente importante para desenvolver a resolução de problemas na Educação Infantil. Por isso, é essencial incentivar que a criança busque suas próprias respostas e respeitar
o tempo dela. Dessa forma, a criança se sente mais independente e, aos poucos, vai desenvolvendo
autonomia. Gostar de aprender, de se arriscar e de se superar estão entre as principais conquistas no
desenvolvimento da vida escolar. Cabe aos adultos conduzir os pequenos e ajudá-los a desenvolver
a curiosidade e o interesse pelo conhecimento.
BRINCADEIRAS E JOGOS QUE ENSINAM MATEMÁTICA
O trabalho de Matemática na Educação Infantil deve garantir que as crianças façam mais do
que recitar números e decorar os nomes de figuras geométricas. É preciso que possam, partindo dos
conhecimentos prévios de cada uma, avançar em seus conhecimentos mediante situações significativas de aprendizagem. Várias são as possibilidades para que isso ocorra: as situações de jogos;
as resoluções de problemas; as atividades lógicas etc. O que vai garantir um aprendizado efetivo é
que a criança possa ser a protagonista desse processo.
Vygotsky (1998), afirma que por meio do brinquedo a criança aprende a agir numa esfera
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cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. Segundo ele, o brinquedo estimula a
curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da
concentração e da atenção.
É importante para o professor perceber que pode trabalhar a matemática na Educação Infantil
sem se preocupar tanto com a representação dos números ou com o registro no papel, podendo colocar
em contato com a matemática, crianças de todas as idades, desde bebês. Com bebês, a ocupação
do espaço, estar em berços ou circular pelo chão, são noções que os ajudaram posteriormente. O
lúdico pode ser utilizado como recurso pedagógico de forma significativa para a criança, de modo a
incentivar a pratica de jogos e brincadeiras na escola como um meio de proporcionar a aprendizagem
e o desenvolvimento infantil.
Para Moura (1991), ‘’o jogo aproxima-se da Matemática via desenvolvimento de habilidades
de resolução de problemas’’.
A matemática está presente na arte, na música, em histórias, na forma de organização do
pensamento, nas brincadeiras e jogos infantis. O caráter lúdico envolvido nos jogos igualmente auxilia
para que os alunos pensem com certo entusiasmo na Matemática, pois o jogo liga-se ao sonho, à
imaginação, ao pensamento e ao simbolismo.
O ser humano como ser simbólico, constrói-se por meio do coletivo e sua capacidade de pensar
está unida à capacidade de sonhar, imaginar e jogar com a realidade. Nesse sentido, o uso do jogo
na Matemática para crianças na Educação Infantil pode diminuir a prevenção negativa imaginária
coletiva em relação à Matemática na escola.
Historicamente, as propostas metodológicas e curriculares que se sucederam no ideário
pedagógica da educação infantil fundamentados nos princípios e práticas de autores como Froebel
(1782-1852), Maria Montessori (1870-1952), Piaget (1971) e Dewey (1879), constituíram uma expectativa em relação à educação da infância em contextos coletivos de aprendizagem. Essa expectativa
inclui o acesso e o uso de jogos educativos em ambiente adaptado às dimensões da criança e ao
desenvolvimento da autonomia infantil. Os jogos em grupos ajudam as crianças a desenvolver sua
capacidade cognitiva e interpessoal de maneira mais eficiente e prazerosa, em vez de por meio de
folhas de exercícios e atividades similares.
(...) as crianças precisam aprender sobre matemática a fim de entender o mundo ao seu
redor. A matemática é uma matéria escolar, porém no que tange às crianças ela é também
uma parte importante das suas vidas cotidianas: sem matemática elas ficarão desconfortáveis não apenas na escola, mas em uma grande parte de suas atividades cotidianas. (NUNES e BRYANT, 1997, p. 17).

Devemos sempre tentar com que as crianças entendam que a matemática não diz respeito a
somente a uma disciplina do currículo escolar, mas sim a respeito da vida do ser humano.
Para Smole (2000), ao propor uma brincadeira, o professor deve primar para que ela seja
interessante e desafiadora aos alunos.
Toda e qualquer brincadeira se não for atrativa aos olhos das crianças elas perdem o total
interesse antes mesmo de conhecer. Para tanto uma atividade bem colorida, grande e que possa
passar pela mão de todos. Torna-se necessário, que o professor incentive seus alunos a registrarem,
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de alguma forma, por exemplo, o desenho, para que a criança possa refletir sobre suas ações e crie
consciência dos desafios envolvidos na atividade realizada. É importante, também, que o professor
brinque junto com os alunos para que possa ter um maior conhecimento das reações do grupo e de
cada criança em particular. Assim ele pode reconhecer o valor de sua atividade.
O brinquedo é importante para o desenvolvimento infantil, segundo Vygotsky (1933/1984),
porque ele ensina a criança a agir numa esfera cognitiva, uma vez que inicialmente suas ações são
reguladas pela percepção, havendo um predomínio do objeto e da ação sobre o significado.
Vygotsky (1984) argumenta que o brinquedo não pode ser definido como atividade que dá
prazer à criança, pois ela pode ter mais prazer em outras atividades e porque, algumas vezes, a
brincadeira envolve desprazer. Mas ele reconhece que a brincadeira preenche necessidades da
criança, não podendo ser definida como uma atividade simbólica, meramente intelectual.
É preciso considerar, além do aspecto cognitivo, os aspectos motivacionais e afetivos presentes
na brincadeira. Segundo Vygotsky (1984), o pré-escolar, como a criança pequena, ainda busca a
satisfação imediata de seus desejos, mas diferentemente daquela, diante da impossibilidade de
realizá-los, não os esquecem com facilidade. Então, envolve-se em situações imaginárias em que
podem satisfazê-los. Não precisamos necessariamente de brinquedos para incentivar nossas crianças,
mas este é um método simples e fácil, precisamos saber como trazê-los para dentro da sala de aula.
A experiência social é a fonte do desenvolvimento psíquico da criança; e daí, com o adulto
como mediador, que a criança recebe o material com que são construídas as qualidades
psíquicas e as propriedades de sua personalidade. (MUKHINA, 1995, p. 43).

Todos sabem que crianças gostam muito de imitar um adulto, que crianças sempre sonham
em ser adultos, que gostariam muitas de ser como sua professora, por isso temos a responsabilidade
e o poder de transmitir conhecimentos para nossas crianças sem medo e com muito amor e carinho,
elas certamente lembraram-se de nós um dia. São pequenas, porém muito espertas, entendem com
facilidade e adoram ser prestativas. Com tudo isso poderá esperar que cresçam com personalidade
forte e pronta para nossa sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Matemática ocupa lugar de destaque na vida escolar dos alunos, desde as séries iniciais
passando pelo ensino fundamental, médio e no ensino superior em qualquer especialidade. Seja
pela misticidade do mundo dos números, ou das formas geométricas, a Matemática se destaca por
possuir uma linguagem própria, que a torna uma disciplina “diferente” quando comparada a outras.
E é justamente essa diferença contextualizada na realidade social dos alunos, que faz suscitar a
importância da Matemática em seu dia-a-dia, tendo em vista o papel primordial que representa o
conhecimento matemático na solução de problemas do cotidiano.
A matemática também pode transformar-se em uma importante ferramenta de mudança social, pois partindo do pressuposto que o aluno assimilou o conhecimento matemático ele é capaz de
contextualizá-lo.
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Katz e Chard (1997) afirmam que os conhecimentos das crianças “estão frequentemente enraizados no contexto em que foram adquiridos” e, de fato, para as crianças pequenas os conteúdos
das suas aprendizagens devem estar relacionados com acontecimentos que elas possam viver. O
educador deve assumir, então, o papel de orientador e dinamizador deste processo de interação
entre a criança e o meio envolvente no contexto de aprendizagem.
Além de habilidades lógicas matemáticas é necessário que os alunos tenham a oportunidade
de ampliar suas competências espaciais, corporais, intelectuais, intrapessoais e interpessoais. As
brincadeiras infantis possibilitam explorar ideias referentes a números de um modo diferente do convencional, pois brincar é mais do que uma atividade lúdica é um modo de obter informações, além
de aquisição de hábitos e atitudes importantes.
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