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EDITORIAL
Profissão: PROFESSOR

A divulgação científica tem a função de popularizar a 
ciência, democratizar o acesso ao conhecimento científico 
e estabelecer condições para a alfabetização científica. 
Colabora para a inclusão de cidadãos em debate sobre temas 
especializados e que podem impactar em seu cotidiano.

No Brasil a divulgação científica tem, pelo menos, dois 
séculos de história. Apresentou fases distintas, com finalidades 
e características peculiares que refletiam o contexto e os 
interesses da época. As últimas décadas são marcadas por 
novos meios de divulgação e museus de ciência. Além disso, 
tem sido um período particularmente rico em experiências 
dentro da área acadêmica. 

Os artigos acadêmicos são produzidos mediante 
pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de 
investigações sobre determinado tema.

Possuem a finalidade principal de “popularizar a ciência”, 
ou seja, difundir o conhecimento científico, apresentando 
diversas informações de valor discutível.

Mediante isso, a REVISTA TERRITÓRIOS  apresenta 
mais uma edição com os textos produzidos por meio das 
pesquisas realizadas pelos nossos autores.

Adriana Alves Farias

Editora-chefe da Revista Territórios
Profa. Dra. em Língua Portuguesa– PUC-SP
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RESUMO

O estudo aqui apresentado tem como tema a dislexia e as contribuições da neuropsicopedagogia, 
que conforme resolução 002/2004 atua no tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, 
da personalidade e no comportamento e na combinação destes aspectos com o funcionamento 
cerebral. A dislexia é o transtorno que atualmente mais afeta os alunos no Brasil, sendo identifica-
do na fase da alfabetização, momento em que as dificuldades tendem a surgir. O problema aqui 
apresentado consiste em buscar quais as possíveis intervenções para levar a criança disléxica ao 
aprendizado da escrita e da leitura. O objetivo da pesquisa é compreender os desdobramentos da 
dislexia a partir dos estudos da neuropsicopedagogia e os objetivos específicos buscam apresentar 
as características da Dislexia, entender as dificuldades apresentadas por crianças com dislexia na 
aquisição da escrita e da leitura. A pesquisa delimitou-se a apontar dados bibliográficos acerca do 
transtorno e seus desdobramentos. O resultado encontrado é que na atualidade as contribuições 
das neurociências para o entendimento do funcionamento do cérebro são relevantes para auxiliar 
o professor em sala de aula já que apresentam bases cientificas que auxiliam o docente a identifi-
car aspectos relacionados ao aprendizado, à memória e a retenção de informações pelas crianças 
disléxicas e propor intervenções.

Palavras-chave: Alfabetização; Dislexia; Neuropsicopedagogia.

INTRODUÇÃO

O tema do estudo é a dislexia sob o enfoque da neuropsicopedagogia. A dislexia é o transtorno 
que atualmente mais afeta os alunos no Brasil, sendo de 5% a 17% a incidência de casos conforme a 
Associação Brasileira de Dislexia (2017). O objetivo da pesquisa é compreender os desdobramentos 
da dislexia a partir dos estudos da neuropsicopedagogia. apresentar as características da dislexia, e 
entender as dificuldades apresentadas por crianças com dislexia na aquisição da escrita e da leitura.

As crianças com dislexia apresentam um desempenho lento nessa etapa, sendo possível 
ao docente atento percebê-las em sala de aula, contudo, de acordo com os estudos nem sempre 
o docente possui condições ou preparo para distinguir as crianças disléxicas das demais e nesse 
contexto é necessário contar com a ajuda de outros profissionais. Nesse contexto a questão que se 

ALFABETIZAÇÃO E DISLEXIA: 
POSSIBILIDADES E CONSTRUÇÕES

ANDRÉIA MARIA ALENCAR DE SOUSA
Graduação em pedagogia pela Faculdade Instituto de Ensino Superior Santo André (2012); Espe-
cialista em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Campos Elíseos (2017); Professora de Educa-
ção Infantil - na Escola municipal Cemei Pacheco Gato.
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apresenta é como assegurar intervenções alfabetizadoras junto às crianças com dislexia?

Esse tema se justifica devido à urgência em se qualificar o processo de ensino aprendizagem, 
especialmente no momento da alfabetização que ocorre nas séries iniciais do Ensino Fundamental I 
e indicar caminhos no enfrentamento das dificuldades. Até bem pouco tempo a dislexia era apenas 
um dos muitos distúrbios de aprendizagem. Atualmente é tratada como dificuldade de origem neu-
rológica que afeta a fluência correta da leitura e também a dificuldade de soletração e habilidade de 
decodificação (ABD, Associação Brasileira de Dislexia, 2017).

A pesquisa é importante tendo em vista abrir novos estudos e possibilidades para a atuação 
frente às dificuldades de aprendizagem e quais as possibilidades de intervir na alfabetização das 
crianças disléxicas após o estreitamente com os estudos advindos da neurociência.

DISLEXIA E NEUROPSICOPEDAGOGIA

Os estudos sobre as neurociências ganham força a cada dia, segundo Ribeiro (2013) desde a 
década de 1990 com as pesquisas sobre o cérebro desenvolvidas pelos Estados Unidos o interesse 
pelo sistema nervoso aumentou em todo o mundo.

A neuropsicopedagogia clinica estuda o funcionamento do cérebro, e por isso se usa dos 
conhecimentos das neurociências, contudo tem seus alicerces nas teorias de aprendizagem e nas 
estratégias pedagógicas.

O fascínio exercido pelas neurociências se explica pelo fato de oferecer possibilidades de 
“compreensão dos mecanismos das emoções, pensamentos, ações, doenças e loucuras, 
aprendizado e esquecimento, sonhos e imaginação”, ou seja, tudo o que “nos define e cons-
titui” (RIBEIRO, 2013, p. 7).

Para Ribeiro (2013, p.7) a neurociência é o encontro da matemática física, biologia, psicolo-
gia, filosofia, antropologia, antropologia e artes, dessa forma professores, profissionais da saúde, 
terapeutas e legisladores podem se apropriar da “mesma massa de dados empíricos sobre genes, 
proteínas, células, circuitos e organismos inteiros”.

Contudo, todos questionam como interpretar as novas descobertas das neurociências, o que 
significam, quais mudanças causam e para onde vai?

De acordo com Ribeiro (2013) as conquistas das neurociências são positivas aumentou-se 
a longevidade da vida humana, e com isso doenças como o Alzheimer e o mal de Parkinson tor-
naram-se mais comum, sendo ambas severamente debilitantes a longo prazo e os “mecanismos 
subjacentes às doenças neurodegenerativas tornou-se de interesse amplo e vultosos recursos vêm 
sendo investidos em pesquisas”. A doença de Parkinson é causada pela degeneração dos neurônios, 
que enviam projeções para as regiões subcorticais que atuam de forma essencial na coordenação 
de ações musculares. O mal de Alzheimer é uma doença causada pela morte neuronal e atrofia 
diversas regiões cerebrais, sendo assim também é beneficiado com as neurociências.

Rodrigues (2013, p.9) aponta a pesquisa com células tronco que possivelmente em um futuro 
não muito distante oportunizará a reposição e renovação de órgãos e com isso será possível uma 
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terceira idade com anciãos mentalmente e fisicamente mais ágeis, contudo, “se isso ocorrerá a todos, 
ou somente a quem puder pagar vai depender da educação das crianças”:

Constata-se uma expansão sem precedentes das fronteiras da cognição humana, propicia-
da pelo advento dos computadores e da internet. Em contrapartida, o descompasso entre 
produção e distribuição de conhecimento faz crescer o abismo entre elite e os destituídos. 
“Todos concordam que a reversão da desigualdade econômica só pode ser obtida através 
do amplo acesso à educação de qualidade” (RODRIGUES, 2013, p.9)

Rodrigues (2013, p. 9) exemplifica que: “toda manhã, jovens mal alimentados se dirigem à 
escola. Não surpreendentemente, tais estudantes apresentam déficits de aprendizado”, e defende 
“o cérebro é o órgão que mais consome glicose e a administração da glicose antes do aprendizado 
fortalece memórias”, o que sugere: “independentemente do método pedagógico, a má nutrição afeta 
negativamente o aprendizado”.

As neurociências também exemplificam os dados que unem a educação aos modos como 
reagimos a recompensas:

A relação entre incentivo e motivação obedece a uma função sigmoide, de forma que in-
centivos muito pequenos ou muito grandes, quando aumentados pouco afetam a motivação 
(LEE, 2006; LIVET, 2010 apud RIBEIRO, 2013, p. 10).

De acordo com Rodrigues (2013, p.10) a escola ensina as disciplinas de forma nada científica, 
o ensino é geralmente fundando em “concepções teóricas, tradições, ideologias ou opiniões quali-
tativas”, que geralmente divergem entre si e o que observa é que “ainda está por se construir uma 
ciência educacional capaz de ser testada continuamente melhorada de forma empírica e quantitativa”.

A conclusão de Rodrigues (2013) é que se não atingirmos os mais necessitados é quase certo 
que as desigualdades educacionais do planeta vão aumentar e cita a “Escola Latino-Americana de 
Ciências Educacionais, Cognitivas e Neurais”, que anualmente reúne professores e alunos de pós 
graduação vindo de diversos países para aprofundar-se no tema.

O objetivo de sua criação por McDonnell Foundation é a criação de métodos testados de 
forma quantitativa em salas de aula. Os debates atuais reafirmam a urgência em se debater sobre 
neurociência e educação e destaca pontos específicos:

O direcionamento da atenção do aluno para pontos específicos do material estudado favo-
rece a retenção de memórias, de que gestos não verbais antecedem saltos cognitivos, e 
de que o aprendizado linguístico baseado em morfemas e grafemas é mais eficaz do que 
o ensino de palavras inteiras”. O papel dos jogos computacionais ainda é controverso, mas 
sugerem que pode reverter déficits de aprendizado característicos da dislexia, e até mesmo 
acarretar a transferência de habilidades entre domínios cognitivos distintos (RODRIGUES, 
2013, p.10).

Para Abreu (2012) as Dificuldades de Aprendizagem (DA) são realidades no sistema educa-
cional e ainda se conhece muito pouco sobre sua etiologia.

Dentre as opiniões acredita-se há muitas causas para explicar sua origem e de acordo com 
Martín (1994 apud ABREU, 2012, p. 20) há três teorias mais explicativas, “a primeira baseada dentro 
de um enfoque neurofisiológico, em seguida as perceptivo-motoras e por fim as teorias psicolinguís-
ticas e cognitivas”.

No enfoque neurofisiológico a busca é para encontrar a relação entre as DA e disfunções ou 
lesões no sistema nervoso central, já as perceptivo-motoras procuram relacionar DA e deficiências 
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de tipo motor e perceptivo e as Psicolinguísticas e cognitivas consideram as DA a deficiências no 
processo psicológico, ou seja, “as insuficiências referentes aos processos pelos quais a informação 
sensorial é codificada, armazenada, elaborada e recuperada” (ABREU, 2012, p. 20).

As três concepções entendem o surgimento das que as causas da:

Aparecem devido a falhas na recepção da informação adequada; como consequência de 
falhas na produção adequada à informação e surgem como consequência dos conteúdos 
irrelevantes que existem na informação de aprender (ABREU, 2012, p. 20).

Compreende-se que a dificuldade é a incapacidade apresentada por alguns aprendizes du-
rante novas situações e podem ser desencadeadas por diversos fatores, assim como exemplifica 
Bernardino (2007, p. 20), que destaca que: “as dificuldades de aprendizagem não são uma exceção 
no sistema educativo”.

Muitas vezes as dificuldades das crianças são precocemente rotuladas de dislexia, sem ao 
menos serem observados os fatores sociais, pedagógicos e para Bernardino (2007, p.20): “conside-
rar as dificuldades de aprendizagem um problema estritamente da criança é ignorar os reflexos das 
dificuldades de ensino”:

Uma dificuldade de aprendizagem refere-se a um retardamento, transtorno, ou desenvolvi-
mento lento em um ou mais processos da fala, da linguagem, escrita, aritmética ou outras 
áreas escolares, resultantes de uma deficiência causada por uma possível disfunção ce-
rebral e/ou retardamento mental, de privação sensorial ou condutal ou fatores culturais e 
instrucionais (KIRK, 1962, p. 263 apud BERNARDINO, 2007, p.21).

De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia (ABD, 2016) são diversas as possíveis 
causas das dificuldades de aprendizagem, mas o número de criança que fracassa na alfabetização é 
bem grande, sendo o número de crianças com dislexia 5% e 17% do alunado, ou seja, “é o distúrbio 
de maior incidência no Brasil” (BRASIL, 2016, p.1).

De acordo com a ABD a estimativa é de que 15 milhões de alunos brasileiros possuem algum 
tipo de distúrbio de aprendizagem, e 80% apresentam dificuldades relacionadas à linguagem: “dis-
lexia, disgrafia ou disortografia” (ABD, 2016, p.1).

De acordo com a ABD (2016) a dislexia é conceituada pela IDA – International Dyslexia As-
sociation, (2002) e pelo National Institute of Child Health and Human Development – NICHD), o que 
resulta na seguinte definição:

Um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por difi-
culdade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação 
e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fo-
nológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas 
(apud ABD, Associação Brasileira de Dislexia, 2016, p.1).

Estil (2017, p. 2) destaca que de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Trans-
tornos Mentais a Dislexia é “um transtorno especifico de linguagem que se manifesta nas habilidades 
de leitura, fluência, velocidade e compreensão leitora”, e tem como maior dificuldade a repercussão 
em todas as demais aprendizagens, já que dominar a leitura é o pressuposto para todas as outras 
aprendizagens.

De acordo com o DSM-5 a Dislexia está incluída na Classificação de Transtornos da Apren-
dizagem (TEA). Segundo Estil (2017, p.2) partindo do pressuposto que o desenvolvimento da leitura 

http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
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vem do “equilíbrio entre o desenvolvimento das operações da leitura, decodificação e compreensão, 
interagindo com os estágios de desenvolvimento do pensamento e da linguagem” também é im-
portante ressaltar que os vínculos afetivos na aprendizagem, sejam bons ou maus, são fatores que 
influenciam muito a aprendizagem dos disléxicos.

Para a autora: “o sucesso da operação inicial de leitura, a decodificação, vai depender da 
habilidade linguística para transformar um sinal escrito, a letra, num sinal sonoro, o som, e vice-ver-
sa”, bem como a associação de letras e sons, a organização, a sequenciação são elementos para a 
aquisição da palavra escrita, sendo justamente aí onde reside a dificuldade para a criança disléxica.

Justamente pela dificuldade encontrada no momento da aquisição da escrita e da leitura é 
que o momento inicial da alfabetização acaba revelando a dislexia, mas geralmente ela é confundida 
com problemas gerais na aprendizagem. Contudo, para Estil (2017, p. 2): “as pessoas com dislexia 
têm dificuldades de aprendizagem, porque tem dificuldades específicas d linguagem e não por difi-
culdades emocionais, lógico-operatórias ou socioculturais”.

Durante a trajetória da alfabetização muitas dificuldades podem ser encontradas. Nesse mo-
mento, que deveria ser de alegria para o aprendiz, apresentam-se diversos entraves que devem ser 
transpostos pelos alunos para a compreensão do código e de seus usos sociais.

A ALFABETIZAÇÃO E A IDENTIFICAÇÃO DA DISLEXIA

No contexto escolar é possível observar durante a alfabetização se a criança com dificuldade 
tem dislexia, a Associação Brasileira de Dislexia (ABD) alerta para os seguintes sinais:

Dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita; Pobre conhecimento de rima 
(sons iguais no final das palavras) e aliteração (sons iguais no início das palavras); Desatenção e 
dispersão; Dificuldade em copiar de livros e da lousa; Dificuldade na coordenação motora fina (le-
tras, desenhos, pinturas etc.) e/ou grossa (ginástica, dança etc.); Desorganização geral, constantes 
atrasos na entrega de trabalho escolares e perda de seus pertences; Confusão para nomear entre 
esquerda e direita; Dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas etc.; Vocabulário 
pobre, com sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas (ABD, 2016, p.1).

De acordo com a Associação Nacional de Dislexia (AND, 2017), é preciso observar se a 
criança começa a:

Falar tardiamente; dificuldade para pronunciar alguns fonemas; demorar a incorporar palavras 
novas ao seu vocabulário, dificuldade para aprender cores, formas, números e escrita do nome; di-
ficuldade para seguir ordens e seguir rotinas; Dificuldade na habilidade motora fina (AND, 2017, p1).

No momento inicial da alfabetização os sintomas começam a se manifestar, especialmente diante 
do insucesso de adquirir o código escrito, pois a criança disléxica encontrará ampla dificuldade em:

Dificuldade em aprender o alfabeto; dificuldade no planejamento motor de letras e números; 
dificuldade para separar e sequenciar sons (ex: p – a – t – o); dificuldade com rimas (habilidades 
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auditivas)

Dificuldade em discriminar fonemas homorgânicos (p-b, t-d, f-v, k-g, x-j, s-z) Dificuldade em 
sequência e memória de palavras; Dificuldade para aprender a ler, escrever e soletrar; Dificuldade 
em orientação temporal (ontem – hoje – amanhã, dias da semana, meses do ano); Dificuldade em 
orientação espacial (direita – esquerda, embaixo, em cima...); Dificuldade na execução da letra cursiva; 
Dificuldade na preensão do lápis; Dificuldade de copiar do quadro (AND, 2017, p.2).

Na realização do diagnóstico é necessário entender que a “dislexia propriamente dita ou um 
atraso no desenvolvimento da leitura decorrente de fatores adversos como uma deficiência sensorial 
ou atraso cognitivo”, ou seja, precisa de um planejamento diferenciado por parte dos educadores, 
para auxiliar a criança a se desenvolver e a se alfabetizar (AND, 2017, p.2).

De acordo com Abreu (2012, p.42) conhecer o cérebro e como acontece o aprendizado é um 
desafio para todos os profissionais que atuam na educação e assistem as dificuldades das crianças 
durante o aprendizado e constatam que “crianças que, aprendendo de maneira diferente, necessitam 
de estratégias diferenciadas”.

Os estudos sobre o cérebro dos disléxicos mostram alterações, contudo ainda não está pro-
vado que causam a dislexia. Dentre as alterações encontradas estão as:

Polimicrogirias- excesso de pequenos giros no córtex; as displasias corticais- desenvolvimento 
cerebral anormal; as anormalidades cito arquitetônicas- problemas no arranjo da célula do córtex; as 
alterações nas fissuras e giros corticais, especialmente na região perissilviana esquerda e alterações 
no tamanho do plano temporal (CAPOVILLA, 2002 apud ABREU, 2012, p. 43).

Abreu (2012, p.43) aponta também “a região de wernicke, localizada no plano atemporal es-
querdo”, que se relaciona com o processamento fonológico e, mais especificamente à compreensão 
da fala e da escrita. Em grande parte dos sujeitos os tamanhos são assimétricos, mas foi constatado 
que nos disléxicos somente cerca de 30% apresentam a simetria e o restante apresenta “simetria 
ou assimetria reversa”.

Para Capoville (2002 apud ABREU, 2012, p.43) a alteração aparece entre o quinto e o sétimo 
mês de gestação, portanto, esta alteração nos disléxicos é congênita, podendo ocorrer devido a 
“influências genéticas ou traumáticas”. Mas a simetria do plano atemporal ainda não é associada à 
dislexia.

A página eletrônica do Ministério da Educação (BRASIL, 2017), aponta que muitos docentes 
e especialistas vêm debatendo a questão da Dislexia desde 2008, pois é preciso elaborar políticas 
públicas voltadas às necessidades de aprendizado das crianças com dislexia.

Segundo a coordenadora geral da política pedagógica da educação especial do MEC, Rosân-
gela Machado, é preciso “assegurar o direito da criança em aprender, independentemente de suas 
necessidades educacionais” segundo ela é preciso “desmistificar ideias mal formadas sobre esse 
tipo de transtorno e definir diretrizes voltadas para as práticas educacionais” (BRASIL, 2016, p.1).

Machado esclarece que é preciso construir um documento com orientações para auxiliar os 
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docentes no enfrentamento do distúrbio e na elaboração de alternativas para os alunos com “dislexia, 
disortografia, disgrafia e discalculia” (apud BRASIL, 2016).

A partir dos estudos e baseados fortemente no construtivismo de Piaget foi necessário repen-
sar a alfabetização. A discussão partia da constatação de que a prevenção das possíveis diferenças 
singulares que surgem por conta dos métodos, dessa forma: “elegeu-se um conjunto de pré-requisitos 
para uma alfabetização bem sucedida”, o que resultou na “maturidade dos aspectos perceptuais e 
motores aliada a um domínio da linguagem oral” (REGO, 2016, p.1).

A CONTRIBUIÇÃO DA NEUROPSICOPEDAGOGIA NA APRENDIZAGEM

No momento da alfabetização a criança se coloca diante de várias indagações, de acordo com 
Bernardino (2007, p.34) perguntas como: “quantas letras por? Por que meu colega escreve diferente 
de mim? Porque não consigo ler o que escrevo? Por que sobram letras? Porque há tantas letras 
iguais na mesma palavra” são comuns e demonstram que a criança está aprendendo.

Em Sanchez (apud MOOJEN, 2015, p.5) encontram-se dois tipos de intervenção: “a primeira 
mais global, dirige-se à pessoa do disléxico” e visa a três objetivos:

1º levar o disléxico a reencontrar-se consigo mesmo. Através de mudanças no sistema mo-
tivacional, favorecer um controle emocional durante a leitura e auxiliar para que tenha uma 
boa imagem de si mesmo e consiga conviver com as dificuldades; 2º possibilitar ao disléxico 
o reencontro com a leitura. Partindo de textos curtos, interessantes e lidos de forma conjun-
ta, possibilitar que a leitura desperte, no disléxico, sentimentos positivos e 3º criar redes com 
a escola e a família Sanchez (apud MOOJEN, 2015, p.5).

Na segunda opção de intervenção o trabalho é dirigido “aos déficits específicos do disléxico”, 
sendo necessário: “auxiliar a melhorar a capacidade para operar com as regras que relacionam fo-
nologia – ortografia e trabalhando a compreensão de textos” (AND, 2017, p. 5)

De acordo com Coelho (2016) é importante procurar por recursos terapêuticos, nos quais a 
criança possa observar o grafema escrito, depois “escreve-o” no ar com o dedo, escutando e articu-
lando a sua pronúncia; posteriormente, deve “cortá-lo, moldá-lo em plasticina/fimo/barro e, de olhos 
fechados reconhecê-lo pelo tato” (COELHO, 2016, p.7).

Também é indicado aos alunos com dislexia o treino psicomotor. Freitas (2013, p.1) esclarece 
que “é possível estimular os circuitos neurológicos de baixo funcionamento, por meio de estratégias e 
ações educativas embasadas nos novos paradigmas trazidos pelas neurociências”, assim é possível 
preparar o professor para identificar aquele aluno que demonstre dificuldades em adquirir a leitura e 
a escrita desde os primeiros anos do ensino fundamental e encaminhá-lo à avaliação aplicada por 
equipe especializada.

Abreu (2012) lembra que na atualidade é possível observar o cérebro em funcionamento. 
O processo de leitura é para o cérebro, de disléxicos e não disléxicos, uma habilidade complexa. 
Durante a alfabetização o jeito de aprender é diferente para cada um, assim o reconhecimento das 
palavras escritas gera diferenças fundamentais no processo de leitura.

As diferentes formas linguísticas a que qualquer criança é exposta dentro de uma cultura 
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vão construindo sua “consciência fonológica”. Assim, os bons leitores utilizam esse recurso 
e ativam intensamente os sistemas neurológicos que envolvem a “região parietal-temporal e 
a occipital-temporal e lê as palavras instantaneamente” (ABREU, 2012, p. 44).

Os leitores disléxicos realizam um percurso mais lento para a decodificação de palavras:

Ativam o giro inferior frontal, no qual vocalizam as palavras, e a zona parietal-temporal onde 
segmentam as palavras em sílabas e em fonemas, fazendo a tradução grafo fonêmica, a 
fusão fonêmica e as fusões silábicas até entender o seu significado (ABREU, 2012, p. 45).
As crianças disléxicas apresentam “disrupção no sistema neurológico” e isso acarreta difi-
culdade no processamento fonológico e consequentemente “acesso ao sistema de leitura 
automática” e assim buscam compensar usando mais a linguagem oral, a “região inferior 
frontal, e o hemisfério direito com pistas visuais”. Abreu (2012, p.46)

É necessário, de acordo com a Associação Nacional de Dislexia (AND, 2016, p.1) “fortalecer a 
autoestima do aluno: Incentivar o aluno a restaurar a confiança em si próprio, valorizando o que ele 
gostae faz bem feito”. É muito importante “ressaltar os acertos, ainda que pequenos, e não enfatizar 
os erros; valorizar o esforço e interessedo aluno; atribuir tarefasque possam fazê-lo sentir-se útil”.

Também é sugerido que se estimule a “expressão verbaldo aluno; instruções e orientações 
curtas e simplesque evitem confusões; orientar o aluno sobre como organizar-se no tempo 
e no espaço”. É relevante não insistir em exercícios de fixaçãorepetitivos e numerosos, pois 
isso não diminui a sua dificuldade; dê explicações de “como fazer”sempre que possível, po-
sicionando-se ao seu lado (AND, 2017, p.1).
Um bom recurso é o uso do computador, mas é preciso certificar o programa adequado ao 
seu nível, lembrando que “crianças com dificuldade de linguagem são mais sensíveis às crí-
ticas”, e o computador, quando usado com programas que emitem sons estranhos cada vez 
que a criança erra, “só reforçará as ideias negativas que elas têm de si mesmas e aumentará 
sua ansiedade” (AND, 2017, p.1).
Outra opção é esquematizar o conteúdo das aulasquando o assunto for muito difícil para o 
aluno e usar o recurso visual, pois “uma imagem vale mais que mil palavras”, além disso, 
filmes e materiais audiovisuais auxiliam na integração da modalidade auditiva e visual. Por 
exemplo: “para explicar a mudança do estado físico da água líquida para gasosa, faça-o 
visualizar uma chaleira com a água fervendo” (AND, 2017, p.1).

Uma importante recomendação da Associação Nacional de Dislexia (AND, 2016) é não insistir 
para que o aluno leia em voz alta perante a turma, pois ele tem consciência de seus erros.

Sanchez (2004, p. 92) ressalta que: “são medidas e estratégias que podem remediar a dificulda-
de, mas não eliminar os problemas”, assim é necessário “arbitrar ou prever sistemas de identificação 
de alunos com risco e antecipar respostas mais cristalizadas, pois o importante é se comunicar”.

Sanchez (2004, p.92) aponta sugestões de trabalho com os alunos disléxicos, entre elas incen-
tivo com destaque positivo para as suas conquistas; readequação do material pedagógico, permitir o 
uso de gravadores, usar apoio visual como um suporte para leitura e atividades, auxiliar a sintetizar 
por meio de palavras ou desenhos o conteúdo que lhe foi exposto.

Outro ponto importante observado na avaliação sugerida por Sanchez (2004) é a possibilidade 
de realizar as avaliações oralmente, bem como ampliar o tempo, tanto para a execução de tarefas, 
atividades e avaliações, tendo esse recurso amparo legal.

Sanchez (2004) esclarece que é relevante situar os problemas em uma perspectiva integra-
dora e educativa, pois dada a complexidade do sistema de ações que intervém na compreensão e 
na escrita é previsível não apenas encontrar uma dificuldade, mas sim um conjunto delas. Há alunos 
cuja dificuldade consiste em dominar as operações envolvidas no reconhecimento das palavras, há 
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alunos que leem bem as palavras, mas que apresentam dificuldades em compreender o que leem e 
outros que leem mal as palavras e tem problemas com compreensão oral e escrita.

Na leitura das palavras familiares o disléxico pode apresentar uma fluência mais correta, ou 
seja, os disléxicos fonológicos. Entre os “disléxicos de superfície acarretaria apenas erros de 
leitura, leitura lenta, silabada e suscetível de gerar problemas de compreensão” (SANCHEZ, 
2004, p. 98).

Ainda em Sanchez (2004, p.99) há os alunos que apresentam ambos os problemas tendem 
a ler por via fonológica e com mais dificuldade. Esses subtipos de acordo com o autor ampliam a 
especificidade das dificuldades e remetem a questionamentos sobre atrasos e desvios.

No primeiro caso, os disléxicos leriam como crianças menores e no segundo, se poderia es-
perar que sua leitura fosse diferente, portanto, para a resolução dessa questão é necessário 
comparar a leitura dos disléxicos não com os alunos normais da mesma idade, mas sim com 
o do mesmo nível leitor, assim alunos disléxicos com 11 anos comparados com alunos de 8 
a 9 anos (SANCHEZ, 2004, p.99).

As pesquisas comparativas, segundo Sanchez (2004, p.99) consideram que: “os disléxicos 
fonológicos leem de modo diferente, assim como os disléxicos superficiais comportam-se de maneira 
parecida com os mais novos”, o que aponta que “os seres humanos se diferenciam em habilidades 
específicas que influenciam decisivamente em tarefas mais complexas”.

Portanto, a investigação deve ser com a finalidade de observar o desaparecimento das 
dificuldades com o tempo ou se é preciso intervir e ajudar a criança a tomar consciência 
das diferentes unidades fonológicas da linguagem, e também das “sílabas, fonemas, etc.”, 
que devem relacionar com os problemas correspondentes; também é importante ajudar os 
alunos “a adquirir ou a aumentar a capacidade para operar com regras de conversão grafia/
fonema; dessa forma a intervenção contribuirá para a ampliação do grau de automatização 
de tais regras” (SANCHEZ, 2004, p.99)
É comum que os disléxicos demonstrem confusão entre as letras, sílabas e as palavras que 
têm alguma diferença de grafia como: “a/o”, “h/n”, “e/d”. Com letras de grafia similar, mas 
com diferente orientação no espaço como “b/d”, “d/p”, “d/q”, “n/u” e “a/e”. A dificuldade pode 
ser ainda letras que possuem pontos de articulação comum e cujos sons são acusticamente 
próximos: “d/t”, “c/q”. (SANCHEZ, 2004).
A caligrafia também mostra se defeituosa, com irregularidades no desenho das letras o que 
de acordo com o autor demonstra perda de concentração e de fluidez de raciocínio. Pais 
e professores devem atentar-se ainda para a inversão de sílabas ou palavras, bem como 
adição ou omissão de sons, repetição de sílabas, salto de linhas e soletração defeituosa de 
palavras (AND, 2017).

De acordo com Pestun et al (2002, p.1) é importante uma equipe multidisciplinar para diag-
nosticar a dislexia, pois “na ciência do século XXI é essencial a troca de conhecimentos entre as 
disciplinas”, especialmente em relação a dislexia do desenvolvimento, pois quando há troca entre a 
área neuropsicológica e pedagógica é possível “promover a interdisciplinaridade e, consequentemente 
ampliar o conhecimento acerca dessas disfunções”.

Sendo o cérebro responsável pela aprendizagem, Pestun et al (2002, p.1) apontam que “apren-
der é a capacidade de processar, armazenar e usar a informação”, ou seja, é uma função cerebral 
e no caso da aquisição da leitura, que é um processo complexo no qual estão envolvidos tanto os 
“aspectos neurológicos como os sensoriais, psicológicos, socioculturais, socioeconômicos, e educa-
cionais” precisa do aval de vários profissionais para analisar os múltiplos aspectos e então fornecer 
um diagnóstico seguro e preciso.

Nesse sentido, as orientações da Associação Nacional de Dislexia (2016) são a fim de unir 



15

Maio 2022Revista Territórios

esforços, e para Coelho (2016, p.7) “a comunicação entre todos os envolvidos com a criança é im-
prescindível”. O importante é aprender e fazer, para que o processo de ensino aprendizagem ocorra 
de forma a remediar as dificuldades é preciso que o aluno vivencie o máximo de experiências.

No contexto da alfabetização da criança Disléxica a neurociência contribui com a compre-
ensão de que existe uma biologia do cérebro e uma “anatomia e fisiologia do cérebro que 
aprende” e nesse contexto a neurociência dialoga com a pedagogia, pois são necessárias 
bases cientificas para compreender o aluno e isso contribui no entendimento “estrutural, 
funcional e patológico do comportamento humano no que diz respeito à memória, ao humor, 
sono” (ABREU, 2012, p.41).

De acordo com Leite (2011 apud ABREU, 2012, p.41) a neurociência contribui para os pro-
fessores por levar a um entendimento do aluno em suas especificidades. Sendo assim, é possível 
compreender que há diversos enfoques: “psicológicos, neurológicos e sociais em cada um e isso 
resulta em buscar uma aprendizagem com bases biológicas, cognitivas, emocionais e do meio”.

A neurociência vem se consolidando como estudo de como o cérebro aprende, como as 
redes neurais são estabelecidas no momento das aprendizagens, de que maneira os estí-
mulos chegam ao cérebro, como as memórias se consolidam e como as informações são 
armazenadas (MIETTO, 2009 apud ABREU, 2012).

O neuropsicopedagogo com formação na área institucional atua de forma exclusiva no am-
biente escolar e/ou instituições de atendimento coletivo e pode ser relevante para a atuação com as 
crianças com Dislexia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dislexia é um transtorno de aprendizagem e conforme ponderou a coordenadora-geral da 
política pedagógica da educação especial do MEC, Rosângela Machado, é necessário assegurar 
as crianças com dislexia o direito de aprender e assim superar ideias erroneamente formadas sobre 
as dificuldades de aprendizagem.

Para ampliar o conhecimento sobre a dislexia a contribuição da neuropsicopedagogia é positiva, 
pois busca aumentar a compreensão de como o cérebro aprende e quais os estímulos necessários 
para que a criança com dislexia progrida.

A área da neuropsicopedagogia é recente e vem somar argumentos com as neurociências e 
com a psicopedagogia para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem, por seu caráter de 
atuação institucional e clínico é uma ciência que contribui de forma relevante no processo de ensino 
aprendizagem.

Os estudos sobre a dislexia vêm somando pesquisas para auxiliar a criança a não ser estig-
matizada no processo educativo e para que o professor se sinta apto a proporcionar uma prática 
alfabetizadora que seja capaz de identificar a dislexia e quais as possíveis intervenções no processo 
educativo.

O estudo do cérebro realizado pela neurociência é relevante e soma-se com os estudos neu-
ropsicopedagógicos para a compreensão das redes neurais necessárias na hora da alfabetização, 
para saber como os estímulos chegam ao cérebro, como a memória se consolida, e como a criança 
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disléxica acessa as informações e interage cognitivamente e psicologicamente.

Considera-se assim que o profissional terá mais argumentos baseados em estudos científicos 
e proporcionará intervenções significativas que levarão a criança a se desenvolver em seu tempo.
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RESUMO

Esta pesquisa de monografia é resultado de estudos decorrentes no processo de pós graduação e 
de diversas observações realizadas sobre a psicopedagogia, cujos questionamentos foram levanta-
dos e um deles foi: a importância do jogo no processo de aprendizagem. O aprendizado estimulado 
por meio de ações lúdicas é uma ação importantíssima, já que possibilita a produção do saber, 
auxiliando, assim, a formação de seres críticos e ativos sob a realidade do seu cotidiano e desper-
tando uma maior consciência de si mesmo. Desta forma a discussão sobre a recreação e, todas as 
idades é fundamental, pois não pode ser vista e entendida como simples prática pela prática, mas 
como disciplina que utiliza o lúdico como principio pedagógico no processo de aprendizagem e na 
construção do conhecimento, proporcionando um ambiente de experiência, satisfação, aprendiza-
gem, cooperação, socialização e interação com o outro e com o meio, formando sujeitos interativos 
autônomos e conscientes de suas ações criando e recriando seus próprios conhecimentos sobre o 
mundo em que vive e sua realidade social.

Palavras-chave: Criança; Escola; Jogo; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A ludicidade é um assunto que tem conquistado espaço no panorama nacional, por ser um 
brinquedo a essência da infância e seu uso permitirem um trabalho psicopedagógico que possibilite 
a produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento, bem como a análise que se 
faz de uma criança a um ato simples como o brincar. Cabe aqui, portanto, ao realizar essas reflexões, 
contribuir para subsidiar ações baseadas em elementos lúdicos no processo educativo, em espe-
cial, na sala de aula com as diversas áreas de conhecimento. O atendimento institucional à criança 
pequena, no Brasil e no mundo, apresenta em estado de análises que norteia uma reflexão sobre 
o ato pedagógico. A escola como um todo deve está apta para recebimento desses educandos de 
forma atrativa, espaçosa e dinâmica. A partir do real a criança criará o imaginário, por exemplo, um 
pedaço de pau como uma espada.

O brincar de “escolinha” e fazer o papel do professor que está na sala de aula necessitará de 
uma observação do real para poder agir de um modo próximo. Dessa maneira, a criança agora terá 
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a consciência dos papéis do professor e do aluno, podendo reviver isso em sua brincadeira. Segundo 
Froebel citado por Kishimoto (2001), o brincar possui uma interpretação mais metafórica, postulando 
que quando uma criança está brincando envolve atividade representativa, prazer, autodeterminação 
e expressão de necessidades internas, diminuindo a distancia com os adultos. A criança representa 
o seu interno, para o externo. Também se faz importante a forma que a criança expressa, e Kishi-
moto (2001) classifica como analogia, onde a brincadeira aparece como semelhança entre coisas 
diferentes e como alegorias, que é a exposição de um pensamento sob forma figurada. Salientando 
esses estudos e buscando averiguar a importância da ludicidade para o desenvolvimento cognitivo 
da criança, busca-se apurar essa temática como de grande valor para pesquisa, reflexão, investiga-
ção e prática. Nota-se que essa abordagem vai auxiliar na compreensão e na analise das principais 
contribuições do brincar para o desenvolvimento cognitivo da criança na perspectiva da importância 
do lúdico no contexto da escola.

DESENVOLVIMENTO

A ludicidade tem sido nos últimos anos um tema bastante discutido por profissionais de di-
versas áreas. A psicologia, ciência que estuda a mente e os processos mentais, especialmente no 
que se relaciona ao comportamento do homem (Aurélio, 2001:566), provou que a participação do 
elemento lúdico, no dia-a-dia da criança, traz bons resultados na formação do “eu”, ou seja, que 
brincando a criança além de estar desenvolvendo diferentes aspectos como: o afetivo, o social, o 
físico e o cognitivo, estarão ao mesmo tempo aprendendo a compreender o mundo que o cerca. 
Sem brincar a criança acabará perdendo etapas importantes para o seu desenvolvimento, podendo 
consequentemente desenvolver estresse, agressividade e lentidão mental.

Ao brincar, a criatividade leva a criança a buscar novos conhecimentos, exigindo do educando 
uma ação ativa, indagadora, reflexiva, socializadora e criativo, relações estas que constituem a es-
sência psicogenética da educação lúdica, em total oposição lúdica, em total oposição à passividade, 
submissão, alienação, irreflexão, condicionamento da pedagogia dominadora. (FALCÃO; RAMOS, 
2002, p 15).

Trabalhar de forma lúdica não é deixar de apresentar os conteúdos programáticos, mas sim 
proporcionar a criança uma aprendizagem prazerosa, pois as atividades lúdicas são indispensáveis 
para o desenvolvimento físico, emocional e intelectual sadio das crianças. O homem é um ser que 
produz cultura e cria história, sendo esta passada aos seus descendentes, mas isto restringe a sua 
ação no mundo. Pois sua capacidade de inventar, de imaginar o leva a estar sempre superando 
seus limites, buscando novos desafios e obstáculos. No âmbito educacional, o lúdico começa a ter 
sentido, ganha mais espaços, fato antes considerado pelas escolas desnecessárias no processo da 
educação, devido à razão ser o aspecto mais importante deste processo (aprendizado).

Com as grandes formulações da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDB 
9394/1996), e logo depois do lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN), foi discutida 
minuciosamente a prática pedagógica, que a partir de então deu maior importância ao lúdico no pro-
cesso de aprendizagem e construção do saber. Portanto no contexto escolar, a ação lúdica propõem 
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manifestações que criam e recriam a possibilidade de imaginação e transformação da prática vivida 
do aluno, sendo que o educador com suas ferramentas podem contribuir para o desenvolvimento 
da criança. Para isso ele precisa ser autêntico em sua práxis, ou seja, é preciso manter a relação 
coerente entre prática e teoria traçando objetivos.

O brincar é considerado ação que induz ao prazer, e para SANTINI (1996), brincar a cima de 
tudo é exercer o poder criativo do imaginário humano construindo um universo, do qual o criador 
ocupa o lugar central, segundo simbologias originais inspiradas no universo de quem brinca e, é 
nesta ação que a criança desenvolve-se como ser criativo, pois a relação onírica com as situações 
do mundo em sua volta permitem-na criar sua cultura ao mesmo tempo em que se identifica com a 
sociedade em que faz parte. A criança tem, ao fazer o que gosta (brincar), despertando um desejo 
de desvendar o desconhecido, são sujeitos ativos que quando interagem com o outro, com o meio, 
com o objeto ou consigo mesma adquirem de certa foram conhecimentos. Quando os adultos insis-
tem em afirmar que brincar não é um ato sério, estão erroneamente enganados. Brincadeira é tão 
séria que não deve ser interrompida abruptamente. Para a psicodramatista Elizabete Monteiro, em 
uma entrevista publicada no jornal O liberal de 2002.

Permitir que o imaginário infantil se manifeste através de brincadeiras como fadas, bruxas, 
heróis e outras figuras funciona como um combustível para a criança, para seu equilíbrio 
emocional e para o relacionamento com os pais e as pessoas que o cercam. (28/07/2002).

Segundo HEINKEL (2000) a troca de saberes entre as crianças participantes da ação lúdica, 
ativa o pensamento cognitivo e afetivo. Brincando a criança cria, recria e inventa novas manifesta-
ções adequando-se a sua realidade, ela é capaz de entrar num estado de sonhos e fantasias, onde 
encontra espaço para representar o mundo de sua forma, descobrindo ao mesmo tempo soluções 
para os obstáculos surgidos no seu faz de conta e que servirá para sua vivência ao longo do seu 
desenvolvimento.

O uso de jogos, e da ludicidade como um todo, está presente na vida humana desde os seus 
primórdios. Na Grécia antiga, assim como na idade média já havia a utilização de jogos. Durante 
esse período, e por muito tempo, a atividade lúdica era vista apenas como sinônimo de jogo e de 
divertimento, possuindo um caráter não sério. Posteriormente o lúdico foi trazido como um forte ins-
trumento da educação. Frobel, em sua proposta para a educação infantil, realizou estudos nos quais 
foi atribuída grande relevância ao brinquedo. Estudiosos como Vygotsky e Piaget fizeram análises 
de todo o processo do desenvolvimento infantil, mostrando a importância da presença do jogo na 
vida humana demonstrando que eles favorecem não apenas a aprendizagem, mas também o desen-
volvimento e a interação social do indivíduo. Diversas linhas de estudo, em psicologia com Piaget e 
Vygotsky, em filosofia com Froebel e Dewey, trouxeram essa vertente do brincar como algo inerente 
à natureza humana que também colabora para o aprendizado, de modo que a definição deixou de 
ser o simples sinônimo de jogo. Para os autores aqui citados, a brincadeira e as suas implicações 
ultrapassam o universo do brincar espontâneo, possuindo também interferências nos âmbitos peda-
gógico e social, além da brincadeira como um ato de simples prazer.

No início do séc. XIX com o fim da revolução francesa e o surgimento de novos olhares pe-
dagógicos, as escolas começam a trabalhar em seu dia a dia alguns princípios práticos de Froebel 
e Pestalozzi. Entretanto, é Froebel quem inicia os estudos para a evolução da criança por meio 



21

Maio 2022Revista Territórios

do lúdico. É com ele que o jogo – compreendido como a ação de brincar – passa a fazer parte da 
educação infantil, partindo do pressuposto de que a criança ao manipular materiais como bolas, 
cubos, brincando de montar e desmontar aprenderia as noções matemáticas como forma, tamanho 
e encaixe. Sua proposta curricular para a educação infantil apresentava grande relevância para o 
brinquedo e para o ato de brincar.

Froebel contribuiu para a importância das brincadeiras livres e trouxe o jogo como parte es-
sencial do trabalho pedagógico Segundo Kishimoto (2001, p.14):

“Froebel concebeu o brincar como atividade livre e espontânea da criança, e ao mesmo tem-
po referendou a necessidade de supervisão do professor para os jogos dirigidos apontando 
questões sempre no contexto atual”

A aprendizagem presente no jogo relacionada a questões sociais e da vida, também estão 
presentes nesses estudos em que ele compreende o jogo e a brincadeira como ações que estão 
intimamente ligadas à aprendizagem, não fazendo referência apenas à educação dita formal, que 
trata de conteúdos, mas também a social, já que nela a criança acaba por reproduzir situações já 
vivenciadas e observadas em situações anteriores. Assim em seus estudos sobre Froebel, Kishimoto 
(2001, p.74) afirma:

“Froebel entende que, nas brincadeiras, a criança tenta compreender o seu mundo e repro-
duzir situações da vida”

Foi na Idade Média que as idades da vida começaram a ter importância. Durante esta época, 
existiam seis etapas de vida. As três primeiras, que correspondem à 1ª idade – compreendendo 
do nascimento aos sete anos, à 2ª idade – tendo inicio aos sete anos ate os quatorze anos, e a 3ª 
idade – entre os quatorze e os vinte e um anos, eram etapas não valorizadas pela sociedade, uma 
vez que somente a partir da 4ª idade – dos vinte e um anos até os quarenta e cinco anos, a juven-
tude, os indivíduos começavam a ser reconhecidos socialmente. Ainda existiam a 5ª a idade – a 
senectude, considerando a pessoa que não era velha, mas que já tinha passado da juventude, e a 
6ª. idade – a velhice, a partir dos sessenta anos até o fim da vida. Tais etapas alimentavam, desde 
aquela época, a ideia de uma vida dividida em fases (ARIÉS, 1978). Na sociedade medieval antes 
da escolarização das crianças, estas e os adultos compartilhavam os mesmos lugares e situações, 
fossem eles domésticos, de trabalho ou de festa. A vida era relativamente igual para todas as idades, 
não havia uma ideia de estágios da vida. Por exemplo, as crianças tinham muito menos influencia 
do que atualmente têm, em relação aos adultos. Provavelmente ficavam mais expostas às violências 
dos mais velhos (ARIÉS, 1978).

O conceito de infância, a partir do século XIX, gerou um novo tipo de pensamento, a partir da 
observação dos movimentos de dependência das crianças muito pequenas. O adulto passou, então, 
pouco a pouco a preocupar-se com a criança, enquanto ser dependente e fraco. Fato este, que ligou 
a etapa de vida correspondente ao infante à ideia de proteção (LEVIN, 1997). Só ultrapassava esta 
fase da vida quem saísse da dependência, e a palavra infância passou a designar, então, a primeira 
idade de vida, ou seja, a idade da necessidade de proteção

Apenas com a institucionalização da escola é que o conceito de infância começa lentamente a 
ser alterado. As crianças, atualmente escolarizadas bem cedo, conforme aponta Dolto (1993), desde 
os primeiros meses, passam todo o dia em creches ou em instituições assemelhadas. Na sociedade 
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contemporânea, as gerações vivem segmentadas em espaços exclusivos, onde facilmente consta-
tam-se a separação das faixas de idade. Crianças, adolescentes, adultos jovens e adultos velhos 
ocupam áreas reservadas, como creches, escolas, oficinas, escritórios, asilos, locais de lazer, entre 
outros. A exceção se dá no contexto familiar, onde ocorrem mais frequentemente os encontros entre 
as gerações, ao menos por proximidade física.

Na medida em que recebem estímulos externos do mundo, a criança pode transformar tais 
estímulos e produzir novos significados aos objetos e ao mundo que a cerca, atribuindo-lhe um novo 
conceito que expressa seu caráter no curso de seu próprio desenvolvimento pessoal e social.

Além disso, a maior parte de seu desenvolvimento se produz sobre influência de processos 
educativos, o que implica na importância da ação do meio e na configuração de um órgão tão im-
portante como o cérebro (PANIAGUA; PALÁCIOS, 2007).

Nota-se, portanto, a importância do brincar no desenvolvimento da criança de zero a seis anos 
de idade, uma vez que, além do surgimento da identidade, autoestima, auto conceito e das apren-
dizagens relativas as interações com o meio, é também durante este período que se dá um maior 
desenvolvimento cognitivo da criança, resultando em um maior crescimento e desenvolvimento do 
cérebro humano.

Ao brincar, a criança tem consciência de que está imaginando uma suposta situação, cuja 
característica fundamental é sua relação com a realidade. Ao abordar o tema, Leontiev (1991) deixa 
explícito que, nas premissas psicológicas do jogo, não há elementos fantásticos. Para ele há uma 
ação real, uma operação real e imagens reais de objetos reais, mas a criança, apesar de tudo, tende 
a agir com um objeto qualquer como representante de um objeto real, age com a vara como se fosse 
um cavalo, e isto indica que há algo imaginário no jogo como um todo, que é a situação imaginária. 
Sendo assim, o autor acentua a importância da compreensão que a ação tem no brinquedo. Portan-
to, a ação, no brinquedo, não provém da situação imaginária, mas, pelo contrário, é esta que nasce 
da discrepância entre a operação e ação; assim, não é a imaginação que determina a ação, mas 
são as condições da ação que tornam necessária a imaginação e dão origem a ela. Rego (1995) 
coloca que a brincadeira representa a possibilidade de solução do impasse causado, de um lado, 
pela necessidade de ação da criança e, de outro, por sua impossibilidade de executar as operações 
exigidas por essas ações.

“A criança quer, ela mesma, guiar o carro; ela quer remar o barco sozinha, mas não pode agir 
assim, e não pode principalmente porque ainda não dominou e não pode dominar as ope-
rações exigidas pelas condições objetivas reais da ação dada (LEONTIEV, 1991, p. 121).

Assim, por meio da brincadeira, a criança projeta-se nas atividades dos adultos procurando 
ser coerente com os papéis assumidos. Com isso, a brincadeira não só possibilita o desenvolvimento 
de processos psíquicos por parte da criança, como também serve como um instrumento para “co-
nhecer o mundo físico e seus fenômenos, os objetos (e seus usos sociais) e, finalmente, entender os 
diferentes modos de comportamento humano, os papéis que desempenham como se relacionam e 
os hábitos culturais” (REGO apud REGO, 1995, p. 114). Portanto, no contexto escolar, principalmente 
no período pré-escolar, as práticas pedagógicas deveriam ter seus objetivos delineados a partir da 
zona de desenvolvimento proximal, o que significa voltar-se para as possibilidades de crescimento 
da criança.
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Nos jogos, ao assumir suas funções, a criança se desenvolve emocional e intelectual, pois 
brincando ela age de modos diferentes de sua idade e de seu comportamento habitual. Trazendo 
para sua vivencia situações que ocorrem a sua volta com adultos ou não, que para si se concretiza 
pelo faz de conta.

Quando a criança brinca de ensinar com um quadro de giz e seus amigos como se fossem 
os estudantes, ela cria neste jogo regras de conduta, passando a exigir pelo brincar, respeito e con-
duta em sala de aula, que são atitudes esperadas delas mesmas em seu dia a dia, o que conduz ao 
aprendizado e socialização.

Pensadores como Vygotsky (1989), e Wallon (1981), consideram que o ser humano se estru-
tura a partir das relações com o outro. Para o primeiro, “toda função psicológica elevada evidencia 
essa relação primeiro no momento social, depois no individual por meio de uma adaptação ativa, 
assinalando as diferenças individuais”. Essa adaptação é o processo de introdução das experiências 
advindas da relação social. É a saída do que esta internalizado, demonstrando as funções que antes 
estavam ocultas na relação social, estabelecendo entre a criança e o meio, uma esfera de trocas 
mútuas que condicionam e modelam suas reações. É por meio das interações que o individuo ira 
se constituir humanamente.

Segundo Compagne (1989, p. 98), “[...] o brinquedo é um meio e não um fim em si”. Ele é, 
portanto, um estimulador quanto mais suscita a curiosidade, mais desafiador será e maior será a 
imaginação e a fantasia, tornando possível um maior aprendizado. Quanto maiores forem suas 
condições de fantasiar e imaginar maior será a possibilidade de ser um adulto mais ágil, inteligente, 
criativo, com iniciativa e incentivo para viver e trabalhar, pois terá seu desenvolvimento integral, me-
diante as múltiplas e variadas situações vivenciadas por intermédio do faz de conta, sendo capaz de 
tomar decisões mais acertadas.

[...] o processo de aprender/conhecer/crescer é uma busca constante do novo que estimula 
a curiosidade e expande a criatividade. Uma relação pedagógica que permite as manifesta-
ções das singularidades individuais, nas relações intersubjetivas, compreendendo e valori-
zando a expressão apaixonada da criança por descobrir e conhecer o mundo em que vive. 
(GARCIA, 1997, p. 99)

O ser humano nasceu para aprender, para descobrir e apropriar-se dos conhecimentos, desde 
os mais simples até os mais complexos, e é isso que lhe garante a sobrevivência e a integração na 
sociedade como ser participativo, crítico e criativo. Em todas as fases de sua vida, o ser descobre 
e aprende coisas novas pelo contato com seus semelhantes e pelo domínio sobre o meio em que 
vive. Independente de cultura, raça, credo ou classe social, toda criança brinca. Todos os seus atos 
estão ligados à brincadeira.

A infância é a idade das brincadeiras, por meio delas, a criança satisfaz seus interesses e 
necessidades particulares. Portanto a brincadeira está intimamente ligada à criança. É muito impor-
tante aprender com alegria. Enquanto se divertem, as crianças se conhecem, aprendem e descobrem 
o mundo, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 1998, 
p. 27) “os jogos e as brincadeiras propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis por meio da 
atividade lúdica”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo abordar a importância dos jogos e brincadeiras no cotidiano 
escolar, levando em consideração as fases de desenvolvimento psicossocial da criança. O tema 
utilizado neste artigo tem a finalidade de discutir a necessidade de se ter uma metodologia própria 
de aprendizagem no contexto escolar, utilizando documentos como o Referencial Curricular e as 
Diretrizes Curriculares como um norte aos educadores, pois apresentam as propostas pedagógicas 
e concepções importantes para esse nível de ensino. A brincadeira lúdica ajuda a criança a expan-
dir seu imaginário e desenvolver diversas formas de aprendizagem. Utilizar jogos e brincadeiras no 
cotidiano escolar não é somente uma forma de diversão e, sim, um método de aprendizagem e de-
senvolvimento, tendo o professor como mediador e este se utilizando de planejamentos que auxiliem 
e estimulem a participação das crianças.

Aprender a pensar sobre diferentes assuntos é muito mais importante do que memorizar fa-
tos e dados a respeito dos assuntos. A própria criança nos aponta o caminho no momento em que 
não utiliza suas energias de forma vã. Do mesmo modo a escola deve educar: de forma inteligente 
e divertida.

A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um crescimento 
sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático enquanto 
investe em uma produção séria do conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, 
livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação 
e modificação do meio. É importante que o educador “coloque para fora” a criança que há dentro de 
si, assim ele poderá sentir prazer no brincar juntamente com suas crianças.

O lúdico fornece à criança um desenvolvimento sadio e harmonioso. Ao brincar, a criança 
aumenta sua autoestima e independência; estimula sua sensibilidade visual e auditiva. Pelo lúdico 
na educação, conseguiremos uma escola melhor e mais atraente para as crianças. É preciso saber 
como adentrar ao mundo da criança; no seu sonho, no seu jogo e, a partir daí, jogar com ela.

Brincando é possível trabalhar diversas formas de aprendizagem com a criança, pois é na-
tural dela o ato de brincar. Pode-se trabalhar a motricidade, o cognitivo, o lado emocional e social 
de cada uma, e o papel do educador é fundamental para que haja êxito neste processo. Os jogos 
e brincadeiras nas sociedades antigas tinham o propósito de estreitar os laços coletivos e de união 
de uma sociedade, uma vez que nesta época o trabalho não ocupava muito tempo das pessoas 
(ARIÉS, 1981). Historicamente, os jogos e as brincadeiras foram alvos de diversas pesquisas, e po-
demos observar que sua valorização deu-se a partir de teorias propostas por filósofos e pedagogos 
com estudos feitos no campo da educação ao longo de vários anos, comprovando cientificamente a 
importância do brincar para o desenvolvimento das crianças pequenas.

A valorização do brincar nem sempre foi bem vista na história das crianças pequenas. Se-
gundo Wajskop (1995), somente com a ruptura do pensamento romântico que a brincadeira ganha 
seu espaço na educação.

O primeiro passo para se trazer o lúdico, a brincadeira para dentro da escola, é o resgate da 
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infância dos próprios educadores, a memória. “Do que brincavam, como brincavam, lembrarem-se de 
uma figura especial. É um momento de humanizar as relações, de resgatar o sentimento e lembrar 
como eles eram e o que sentiam quando viviam o momento que as crianças, seus alunos, estão 
vivendo agora. Todo mundo foi criança e teve essa vivência.
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RESUMO

A educação, baseia-se em na relação com o mundo comum, aprofundada pelo pensamento de 
Hannah Arendt, que traça o panorama da herança social da educação a partir da influência das 
transformações culturais por meio da inserção das novas gerações, que representam a quebra de 
tradições na compreensão da educação com seu conceito de nascimento. Os objetivos são discutir 
o que é patrimônio social na educação na perspectiva de Hannah Arendt a partir de sua contribuição 
para a compreensão da crise educacional que vem desde o nascimento. Neste estudo partimos da 
hipótese de que a escola permanece no presente e transmite conteúdo do passado para possíveis 
usos no futuro. A revisão da literatura confirma a hipótese assumida e a partir dela ressaltamos que: 
I) a própria educação é dinâmica e acompanha os desenvolvimentos sociais e históricos para se 
reinventar e dar o conhecimento em diferentes situações; II) A busca da introdução a cultura como 
expressão social fundamenta entre outra a revisão política e a prática na educação e de formatação 
do funcionamento das escolas; e III) as práticas obtidas orientam a formação do aluno e sua con-
cepção de sociedade e de mundo, cabendo ao núcleo escolar o papel de atender às necessidades 
sociais e culturais de cada contexto histórico. A herança social da educação é determinada pela 
cultura aprendida e formalizada na educação escolar.

Palavras-chave: Educação; Herança Social; Hanna Arendt.

INTRODUÇÃO

Neste artigo discutimos o que é patrimônio social na educação a partir do conceito de Hannah 
Arendt (2005), levando em conta sua contribuição para a compreensão da crise educacional que 
decorre do nascimento. A relação com o mundo comum, aprofundada pelo pensamento de Hannah 
Arendt (2005), que traça o panorama do legado social da educação a partir da influência das trans-
formações culturais até a chegada das novas gerações, que entende como ruptura com as tradições 
na educação de seu conceito de nascimento.

Com base nesses pressupostos, aceita-se a hipótese de que a escola permanece no presente 
e transmite conteúdo do passado para possível uso futuro. Cesar e Duarte (2010) analisam a con-
tribuição de Hannah Arendt para a crise na educação contemporânea e explique sua perspectiva a 
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partir do conceito de nascimento:

Em A condição humana, sua principal obra teórica, a autora afirma que cada nascimento 
humano constitui um novo início, distinguindo-se, assim, da aparição de um ser segundo o 
modo da repetição de uma ocorrência já previamente dada. Para os humanos, nascer não 
significa simplesmente aparecer no mundo, mas constitui um novo início no mundo. A nata-
lidade não se confunde, portanto, com o mero fato de nascer, mas constitui o ser no modo 
de ser do iniciar, da novidade. É a condição humana da natalidade que garante aos homens 
a possibilidade de agir no mundo, dando início a novas relações não previsíveis (CESAR e 
DUARTE, 2010, p.825).

A proposta é que o patrimônio social da educação seja utilizado como base para manter as 
transformações necessárias, de acordo com a cultura que afloram das novas gerações e que se 
expressa no ambiente escolar.

Felgueiras (2005) analisa a essencialidade da cultura escolar em que seus elementos como 
memórias, artefatos, gestos, lugares concretos e abstratos representam a sociedade de um determi-
nado período histórico. Para o autor, o conhecimento do patrimônio social e cultural da educação pode 
orientar os gestores educacionais e promover a responsabilidade individual no exercício da cidadania.

Gonçalves e Gonçalves (2017) analisam a contribuição de Pierre Bordieu (1930-2002)para a 
educação, na qual entende-se que a escola reproduz a ordem social, levando em conta que a edu-
cação é uma prática escolar composta de teoria, composta de concepções ideológicas formadas. 
Para Bordieu (1992), a educação transfere essência cultural e social por intermédio da correlação 
entre o sistema educacional e a sociedade.

Tamanini e Peixer (2007) analisam a inter-relação entre educação, grupos sociais e educação 
popular e museologia. Os autores questionam como estes podem ser articulados:

Práticas e reflexões acerca da educação não formal no Brasil passaram a ter algum des-
taque na academia, a partir do final da década de 80 do século XX. Assim, pensar cultura 
material, museu, patrimônio cultural, participação comunitária e Educação significou lidar 
com a complexidade da Educação como área de conhecimento e ao mesmo tempo tendo 
uma série de problemáticas de ordem conceitual e multidisciplinar para construir (TAMININI 
e PEIXER, 2007, s/p.).

A própria educação é dinâmica, acompanhando desenvolvimentos sociais e históricos para 
se reinventar e produzir conhecimento em diferentes contextos. A busca pela inserção cultural como 
expressão social também fundamenta as propostas de revisão das políticas e práticas educacionais 
e de moldar a forma de trabalhar a escola.

Isso porque as práticas herdadas orientam a formação do indivíduo e sua concepção de so-
ciedade e de mundo, cabendo ao sistema educacional o papel de atender às necessidades sociais 
e culturais do contexto histórico particular. Assim, a herança social da Educação culturalmente de-
terminado e formalizado na educação escolar.

Portanto, esta pesquisa se justifica pela visão “arendtiana” do contexto histórico e do desen-
volvimento de tradições e práticas educativas que podem contribuir para a compreensão de uma 
nova cultura moldada pelas gerações recentes, já que estas se caracterizam como novas. Formatos 
educativos com conteúdo ampliados e/ou diferentes dos modelos tradicionais de educação escolar.

DESENVOLVIMENTO
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HANNAH ARENDT E AS DISCUSSÕES SOBRE O NASCIMENTO

Segundo Soares (2017), os indivíduos nascem no mundo quando adquirem o poder sobre 
sua palavra, crença e linguagem. Esse fato geralmente está agregado à introdução da escola em 
sua vida, espaço destinado a contribuir para o contato com diferentes culturas e línguas, além do 
desenvolvimento de habilidades e competências.

Ou seja, no âmbito escolar o educando aprende a falar, pensar e se expressar. Oferece às 
crianças diferentes experiências que se tornam significativas dependendo de sua percepção, desde 
ouvir sua própria voz, socialização até desenvolver autonomia, pensar e realizar tarefas.

Hannah Arendt (2010) tira conclusões sobre respeito ao nascimento, discurso e Políticas que 
os afetam escola na infância na sociedade atual. As crianças nascem e têm que frequentar a escola 
nos primeiros anos e são confrontadas com um modelo educativo que utiliza o que aprendem na 
escola como base para a sua vida pessoal, social, pública e política.

Portanto, a autora entende que para cultivar a curiosidade e a iniciativa das crianças, a edu-
cação deve ser conservadora. Por outro lado, a este pensamento trazemos a questão de Soares 
(2017) quanto a estimular na criança o desejo de mudança, ou seja, em outras palavras, como pode 
uma educação conservadora simultaneamente ensinar às crianças seu papel na sociedade para 
mudar o mundo?

Chama-se a atenção para que quem: “se recusa a assumir a responsabilidade pelo mundo não 
deveria ter filhos nem lhe deveria ser permitido participar na sua educação. No caso da educação, 
a responsabilidade pelo mundo toma forma de autoridade” (ARENDT, 2005, p. 43).

Para Arendt (2005), o nascimento é um fator crucial para considerar o indivíduo como um ser 
consciente. Ao nascer, o ser humano torna-se único e, assim, capaz de iniciar uma vida diferente de 
qualquer outro ser humano que tenha vivido antes. No entanto, para que a criança se sinta parte do 
mundo ao seu redor, é necessário que ela interaja com ele por meio de ações e linguagens diferentes 
(CORREIA, 2008).

Para a autora, a criança ainda nasce duas vezes. A primeira vez, o chamado parto biológico, 
é aquela em que o bebê vem ao mundo e antecede o amor da família. A segunda é aquela em que: 
“aquela inserção no mundo humano por atos e palavras, não nos é imposta pela necessidade, como 
no trabalho, nem desencadeada pela utilidade, como na obra” (CORREIA, 2008, p. 27).

Em outras palavras, o nascimento é uma forma de integração no mundo e na vida social. 
Conviver com outras pessoas nos traz novas possibilidades, rompe com automatismos e proces-
sos históricos já estabelecidos, torna situações antes improváveis: a ação como um começo que 
desencadeia uma nova série de eventos, mas que não pode ser deduzida de eventos anteriores 
(CORREIA, 2008, p. 30).

A taxa de natalidade não torna automaticamente a criança um ser político. As descobertas 
que cada criança faz ao vir ao mundo podem ser entendidas como uma oportunidade de transfor-
mação em sua interação com o mundo. Arendt (2010) explica que o ser humano tem que firmar sua 
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individualidade e singularidade no momento do nascimento.

No entanto, o nascimento assume a forma de um novo começo na ação conjunta com outras 
pessoas. Entendido desta forma, o nascimento traz consigo a esperança de que podemos mudar a 
realidade dos acontecimentos no presente e no futuro: “preparamos as crianças com antecedência 
para a tarefa de renovar um mundo comum” (ARENDT, 2005, p. 247).

A pluralidade encontrada na sociedade atual possibilita, assim, que o indivíduo constitua um 
campo de ação no qual a linguagem e a troca de experiências são essenciais, o que não faria sen-
tido isoladamente. Por meio de ações, os indivíduos criam e renovam o espaço comum e, assim, 
constroem as relações interpessoais (ALMEIDA, 2008).

É tarefa da educação apresentá-los já que as crianças ainda não conhecem o mundo: «Na 
medida em que a criança não tem familiaridade com o mundo, deve-se introduzi-la aos poucos a 
ele» (ARENDT, 2005, p. 239).

A educação é um método essencial para o preparo das crianças para a vida e é preciso apre-
sentá-las a um mundo comum. Se não houvesse essa preocupação, bastaria adquirir as atribuições 
básicas para viver e realizar seus projetos singulares.

Almeida (2008) afirma que esse pensar não significa que os objetivos pessoais sejam insig-
nificantes para a educação escolar, mas que a educação social é precisa para introduzir as novas 
gerações no que temos em comum. A sociedade atual requer um esforço educacional para ter cons-
tância enquanto os interesses individuais são apenas imediatos.

O aperfeiçoamento da especialidade, diz respeito não apenas ao desenvolvimento psicológico 
do indivíduo, mas à capacidade de interagir com os outros. O desafio neste caso é criar um lugar onde 
as crianças demonstram sua particularidade e sejam respeitadas por quem são. Segundo a autora, 
essa possibilidade diz respeito a um aspecto essencial do ambiente escolar: “o espaço potencial da 
aparência entre homens que agem e falam” (ARENDT, 2010, p. 212).

Ou seja, ser respeitado como pessoa é essencial, sobretudo para a criança. Arendt (1960) 
explica que na esfera social há uma identificação da pessoa em relação à classe social que ocupa. 
As crianças estão, portanto, sempre expostas a essa identificação, na qual o que importa não é quem 
somos, mas o que somos, o que temos e o que podemos alcançar. O espaço social se opõe à plu-
ralidade da individualidade de cada indivíduo. No ambiente escolar, a criança com certeza vivencia 
a pluralidade, convivendo com outras pessoas, da mesma idade ou não, com quem se comunica e 
mantém relações amistosas.

Refletindo sobre essas relações, Almeida (2008) relata que o mundo comum não se reinventa 
a cada geração ou década, mas carrega tradição e valores enraizados de uma determinada comu-
nidade. Essas relações podem trazer alguma estabilidade ao mundo, mas atualmente o que nos 
deu e nos torna incapazes de agir livremente está sendo destruído. Como afirma Arendt: “Dado que 
o mundo é velho, sempre mais que elas mesmas, a aprendizagem volta-se inevitavelmente para o 
passado” (ARENDT, 2005, p. 246).

Por tanto, a educação é limitada. Para o autor, os indivíduos existem em sua diversidade e, 
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portanto, a educação não pode controlar suas ações, mas pode mostrar a eles o que temos em 
comum. Em outras palavras, o trabalho da educação é preparar as crianças para assumirem suas 
próprias responsabilidades, não o que acontecerá no futuro delas. Nós os tornaríamos instrumentos 
para nossos objetivos particulares.

Isso está acontecendo porque entendemos que o que seria melhor para eles está ligado às 
nossas experiências de vida pessoais e é preciso lembrar que não podemos prever quais serão os 
eventos futuros, portanto, não devemos projetá-los como muitas vezes tentamos. Somente a ex-
periência pessoal determinará esses fatos. Preservando o velho, abrindo espaço para o novo sem 
determinar o futuro: “Exatamente em benefício daquilo que é novo e revolucionário em cada criança 
é que a educação precisa ser conservadora” (ARENDT, 2005, p. 243).

Para Arendt (2010), a liberdade é política porque está associada à preocupação com o mundo. 
O homem é livre para mudar o mundo ou deixá-lo como está. Essa liberdade diz respeito à realização 
de nossos projetos pessoais, mas coletivamente essa existência ganha uma dimensão maior do que 
o esperado. Assim, a herança social em educação discutida por Arendt sustenta as propostas de 
revisão das políticas e práticas educacionais necessárias para uma educação de qualidade.

A HERANÇA SOCIAL

Segundo Arendt (2005), a educação está relacionada ao estado de nascimento humano: “a 
essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo” (ARENDT, 2005, 
p. 223).

Aguiar (2004) traz a visão “arendtiana” da esfera social como resultado do hibridismo público 
e privado, onde se perde o constrangimento que a dimensão da reprodução biológica nos impõe a 
todos. É assim que o social é criado.

Dessa forma, as atividades privadas tornaram-se públicas e o que era público passou a ser 
considerado um luxo. O trabalho, estado em que as pessoas produzem e reproduzem seus meios 
de sobrevivência, tornou-se fundamental na visão tradicional. É como se a sociedade atual olhasse 
apenas o lado financeiro, criando assim uma certa escravidão e acabando com a liberdade para a 
constituição de um mundo comum (CUSTÓDIO, 2011).

Além disso, de acordo com a discussão dos autores, Arendt (2010), identificou alguns trabalhos 
em outras atividades: tudo era visto como progresso. Aqui emerge a sociedade de consumo, basea-
da na redução política de apenas administrar estratégias de desenvolvimento e progresso; trabalhar 
como fonte de renda; e até a arte como a mais recente fonte de entretenimento.

Para Arendt (2005), a herança social contemporânea surgiu da socialização e funcionalização 
das atividades humanas, pois a sociedade, do ponto de vista biológico, requer uma organização em 
que os indivíduos sejam apenas meios e funções que representam a singularidade os deixam para 
trás, os tornam supérfluos.

Arendt (2010), traz isso para a educação e entende a crise da sociedade atual. Segundo Rau-
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ter (2012), a indisciplina e o desinteresse por parte dos alunos, os problemas na infraestrutura das 
escolas, os baixos salários dos professores e a falta de perspectivas na profissão docente são alguns 
dos problemas do magistério brasileiro e do sistema de educação. A modernidade trouxe consigo o 
afastamento do que se considerava tradição, tornando a escola um espaço de opressão e supera-
ção de preconceitos. A legitimidade e a autoridade da escola foram fragilizadas ao desconsiderar a 
referência à tradição no processo educacional.

A autora também reitera que suas considerações vão ao encontro de Arendt (2005) e acrescenta 
que, apesar do legado social, a escola não pode ignorar seu caráter humanista, mas hoje se apresenta 
como um peixe fora d’água em uma sociedade que valoriza menos a educação (SIEVERS, 2008).

Ou seja, a herança social trouxe junto a si um consumismo descontrolado, um monte de 
informações rápidas e uma demanda enorme e acelerada por atividades que muitas vezes não se 
traduzem em aprendizado:

Num tempo em que a formação intelectual humanística das pessoas cada vez parece menos 
importante frente à sua capacidade de executar performances técnicas imediatistas próprias 
à atividade capitalista atual, como justificar a existência da escola, lugar que teve histori-
camente o papel de realizar a transmissão crítica dos valores e experiências legados pelo 
passado? (STURZENEGGER e COLODEL, 2014, p. 145).

Do exposto, os autores concluem que no atual contexto da sociedade em que vivemos, um 
dos primeiros passos deve ser a retomada do papel da escola na vida do aluno e do professor. Não 
no sentido de retroceder, mas de reavaliar atitudes, processos e humanizar os valores éticos até 
então perdidos.

Arendt escreveu o livro “A Crise da Educação” em 1957, que discutia a crise atual e os méto-
dos de ensino e aprendizagem relacionados às condições humanas e a crise política da sociedade 
moderna. Para a autora, a educação é um fator primordial na preservação das ideias do mundo que 
conhecemos, pois é responsável por transmitir uma gama de conhecimentos, sejam eles científicos, 
históricos, políticos, linguísticos, sociais, entre outros, que contribuem para a integração do indivíduo 
na sociedade.

Arendt (2005) entende que se o adulto consegue mudar o mundo por meio da política, isso é 
um sinal de que ela deve ter aprendido a complexidade desse mundo. Portanto, a educação desem-
penha um papel político fundamental na defesa do conservadorismo e da mudança:

Parece-me que o conservadorismo, no sentido de conservação, faz parte da essência da ativi-
dade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e proteger alguma coisa - a criança contra o mundo, 
o mundo contra a criança, o novo contra o velho, o velho contra o novo (ARENDT, 2005, p. 242).

Em outras palavras, trazidas até os dias de hoje, podemos dizer que a educação, assim como 
a política, está em profunda crise. Para Arendt (2005), a sociedade pode ser descrita como uma 
comunidade que valoriza o trabalho e o consumo, se apega a um futuro imediato que não está mais 
preso ao passado e com isso perde suas tradições.

No entanto, essas ideias lançam uma luz negativa sobre os projetos educacionais. A distân-
cia entre adultos e crianças é cada vez mais comum e sublinha a falta de capacidade de orientar 
os pequenos para viver na sociedade moderna. Em A Condição Humana, outro livro marcante de 
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Hanna Arendt, a autora questiona o pensamento coletivo das sociedades, uma vez que as atividades 
humanas são vistas como o ciclo vital da sociedade e, portanto, da espécie humana.

As barreiras que protegeram o mundo têm sido constantemente derrubadas em nome da 
acumulação e da abundância, com a consequente grave instabilidade institucional que perdeu o 
contato com a realidade: o desaparecimento do senso comum é o sinal mais seguro nos dias de hoje 
da corrente da crise. “Em cada crise, uma parte do mundo que é comum a todos nós é destruída” 
(ARENDT, 2010, p. 227).

Assim: “a escola é vista como a instituição que colocamos entre a esfera privada do lar e o 
mundo, com o objetivo de, de alguma forma, facilitar a transição da família para o mundo” (ARENDT, 
2005, p. 238).

Portanto, a crise atual tem a ver com a incapacidade da educação, e consequentemente das 
escolas, em cumprir seu papel de mediador entre esses ambientes, a incompetência do homem 
contemporâneo de cuidar, defender e mudar o mundo.

Essa crise atinge também aspectos mais específicos da educação:

A crise geral que acometeu o mundo moderno em toda parte e em quase toda esfera da vida 
se manifesta diversamente em cada país, envolvendo áreas e assumindo formas diversas. 
Na América, um de seus aspectos mais característicos e sugestivos é a crise periódica na 
educação, que se tornou, no transcurso da última década pelo menos, um problema político 
de primeira grandeza, aparecendo quase diariamente no noticiário jornalístico. Certamente 
não é preciso grande imaginação para detectar os perigos de um declínio sempre crescente 
nos padrões elementares na totalidade do sistema escolar, e a seriedade do problema tem 
sido sublinhada apropriadamente pelos inúmeros esforços baldados das autoridades educa-
cionais para deter a maré (ARENDT, 2005, p. 221 e 222).

César e Duarte (2010) são dois autores que discutem essa visão de que a função mediadora 
entre educação, mundo estudantil e mundo adulto falhou devido a certas escolhas pedagógicas. 
Isso porque, nas últimas décadas, surgiram métodos pedagógicos e psicológicos que focam no 
aluno, encarando-o apenas como um ser psíquico e não histórico, perdendo valores e muitas vezes 
deixando-o alienado e alheio.

Em outras palavras, uma pedagogia voltada para o psiquismo das crianças retirou a autori-
dade dos adultos e os deixou para intervir ou exercer qualquer autoridade sobre eles. Nessa nova 
concepção educacional, o adulto só pode dizer à criança: “faça o que lhe agrada e depois evite que 
o pior aconteça” (ARENDT, 2005, p. 230). As crianças foram expostas aos eventos da sociedade, 
que é um aspecto poderoso da violência cotidiana:

[...] ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança não foi libertada, e sim sujeita a 
uma autoridade muito mais terrível e verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria. 
Em todo caso, o resultado foi serem as crianças, por assim dizer, banidas do mundo dos 
adultos. São elas, ou jogadas a si mesmas, ou entregues à tirania do seu próprio grupo, 
contra o qual, por sua superioridade numérica, elas não podem escapar para nenhum outro 
mundo, por lhes ter sido barrado o mundo dos adultos. A reação das crianças tende a ser o 
conformismo ou a delinquência juvenil, e frequentemente é uma mistura de ambos (AREN-
DT, 2005, p. 230-231).

Para Arendt, o abandono da infância ao seu próprio destino, a falta de formação continuada 
dos professores e o pragmatismo da educação são os três elementos essenciais para entender a 
atual crise educacional (CÉSAR, 2004).
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É assim que podemos entender segundo Foucault (2004), de acordo com as reformas que a 
educação vem passando em todo o mundo são tentativas de realizar um processo de gerenciabilidade, 
ou seja, de dominação da sociedade como um todo, a fim de homogeneizar o sistema escolar.

Assim, o professor deve reconhecer que a educação contemporânea se tornou um jogo pa-
radoxal, pois no processo educacional o velho deve ser protegido contra o novo e o novo deve ser 
protegido contra o velho:

[...] o problema é simplesmente educar de tal modo que um pôr-em-ordem continue sendo 
efetivamente possível, ainda que não possa nunca, é claro, ser assegurado. Nossa esperan-
ça está pendente sempre do novo que cada geração aporta; precisamente por basearmos 
nossa esperança apenas nisso, porém, é que tudo destruímos se tentarmos controlar os 
novos de tal modo que nós, os velhos, possamos ditar sua aparência futura (ARENDT, 2005, 
p. 243).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na visão de Hanna Arendt sobre patrimônio social e a atual crise educacional 
apresentada neste artigo, podemos dizer que a educação precisa de um novo olhar sobre a prática 
pedagógica Educação passada e presente, que, como disse Arendt: “A essência da educação é o 
nascimento, o fato que os seres nascem no mundo” (ARENDT, 2005, p. 223).

Em outras palavras, por meio da educação, as crianças passam a habitar um mundo que já 
é antigo, mas ainda desconhecido para elas. Por outro lado, a quebra de tradição e autoridade deve 
ser reconhecida, considerando que a sociedade atual tornou problemático o acesso ao passado e a 
transmissão do conhecimento sobre o mundo em que vivemos.

No entanto, é preciso repensar a prática pedagógica para preservar alguma autoridade e tra-
dição no processo educativo: “[...] na prática, a primeira consequência disso seria uma compreensão 
muito clara da função da escola que é ensinar crianças como é o mundo, e não o ensinar na arte de 
viver” (ARENDT, 2005, p. 246).

Assim, nessa perspectiva, a educação tornou-se uma tarefa crítica no enfrentamento da cri-
se constitutiva da educação nos dias de hoje. De acordo com o que foi apresentado até aqui neste 
artigo, de acordo com a hipótese adotada, pode-se destacar que: I) a própria educação é dinâmica, 
acompanhando os desenvolvimentos sociais e históricos para se reinventar e produzir conhecimento 
em diferentes contextos; II) a busca da inserção cultural como expressão social sustenta propostas 
de revisão de políticas e práticas educacionais e de formatação do funcionamento das escolas; e III) 
as práticas herdadas orientam a formação do indivíduo e sua concepção de sociedade e de mundo, 
cabendo ao sistema educacional o papel de atender às necessidades sociais e culturais de cada 
contexto histórico.

Portanto, a herança social da educação é determinada pela cultura aprendida e formalizada na 
educação escolar. As contribuições de Arendt para a atual crise educacional nos ajudam a repensar 
a relação entre nascimento e educação e a importância de uma prática voltada para a ação pública 
e também para a liberdade política.
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RESUMO

Este artigo visa abordar de forma político pedagógica todos os danos e ônus gerados por uma 
pandemia e seu contexto socioeducacional em uma esfera de mundo que passa por profundas 
transformações sociais atrelando direitos sociais e educacionais como causadores de danos. Cul-
pabilizações da figura de Paulo Freire como se fosse um personagem menor e de caráter duvidoso, 
como se sua obra não fosse respeitada no mundo todo e sua pedagogia do oprimido não fosse 
matéria fulgente e eterna tendo em vista o conteúdo nato talvez biológico humano tendente a gerar 
opressão e perdas de direito e liberdade, ofuscando direitos femininos, direitos à educação do pobre 
como afronta as classes dominantes e seus recalques de que a luz do conhecimento e sabedoria 
só deve restar para a nobreza heterogênea das castas dominantes.

Palavras-chave: Pedagogia; Inclusão; Direitos; Pandemia.

INTRODUÇÃO

A escolha por esse tema está estritamente ligada à situação globalizada da pandemia COVID 
19 e tudo o que se implicou em nossas vidas tanto do ponto de vista individual como ser humano, com 
entidade familiar, bem como cidadão de cada espaço físico, bairro, cidade, país, continente, planeta.

O profissional da educação atuando na parte de gestão escolar o nosso enfoque profissional, 
esteve relacionado diretamente com educação em si e com as relações interpessoais muito fragiliza-
das pelo medo imposto pela doença e suas consequências bem como nas ações sociais propostas 
pelos governos.

Distribuição de cestas básicas, local para exames de rastreamento, etc. o Trabalho burocrático 
e social dentro das unidades escolares em muitos municípios e estados esteve quase 100% presen-
cial e atuante tanto no suporte digital em reuniões de capacitação, reuniões pedagógicas quanto em 
situações de formação profissional e tomada de atitudes. Este trabalho resumido aborda de forma 
simples e despretensiosa os desafios e as possibilidades de ajustes e tomadas de decisão com o 
possível fim da pandemia ou o gerenciamento do prolongamento desta, com inclusão e humanidade.

Em relação ao sentido social a educação é o processo de transmissão/mediação da expe-
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riência social acumulada pelas gerações mais velhas para as mais novas, com vista a prepará-las 
para a vida na sociedade e seu papel na cidadania e civilização. Afinada com o aspecto pedagógico 
a educação pode ser entendida como uma atividade organizada, orientada para o desenvolvimento 
integral da personalidade, de modo organizado e sistemático. Como este tema se ocupa da urgên-
cia da pedagogia freireana no contexto de pandemia, vale ressaltar alguns princípios fundamentais 
desta pedagogia.

Como o Estado mínimo idealizado no cerne do neoliberalismo urgenciado sempre sob pretextos 
de economia e eficiência, pode suprir as necessidades sociais? Tais desigualdades perpetradas nos 
últimos anos nos fazem relembrar em tempos de dor coletiva que nem tudo que soa melhor pelos 
gerentes do social, classe política, consegue enxergar do seu topo piramidal necessidades básicas 
de quem está nas camadas básicas onde nem tudo se reduz a cestas básicas.

Estamos vivenciando uma das transições mais importantes para a sociedade moderna ao 
entrar neste segundo milênio e na segunda década já nos depararmos com os conflitos agudos e 
estridentes entre democracia e autoritarismo salpicando em algumas partes do globo e em outras 
partes do globo jorrando avalanches de novos regramentos retirando direitos essenciais.

E, até mesmo a ênfase em determinados grupos no que concerne à constituição federal de 
1988 um desejo que soa infame ao classificá-la como outorgadora de direito excessivos, sabemos 
que se ela fosse cumprida e já tivéssemos ajustado o que era necessário para um país secularmente 
desigual, talvez um ajuste fosse necessário, mas não exatamente uma nova constituinte.

PAULO FREIRE ENGAVETADO?

A toque de caixa engavetaram Freire (1997) e pós-pandemia nós veremos mais necessitados 
de Paulo Freire do que nunca. Incluir transcende aglutinar, estamos falando de melhoria das condições 
de sala de aula, de planos de carreira que se arrastam por gerações de trabalhadores da educação 
sempre nos relegando a profissional de segunda e terceira classe independentemente de partidos 
ou linhas políticas ideológicas bem como econômicas.

As raízes da educação, em Freire (1997), permitem a reciprocidade entre as pessoas e a ela-
boração e apropriação crítica da realidade por parte dos educandos, bem como, dos educadores. É 
um processo dialético e elástico que se fortalece na troca, na dialogicidade, na própria matéria viva 
da energia de troca entre educador e educando, por ser viva não comporta despejos e aterros de 
conteúdo disciplinar, em Freire (1997) a mediação toma contornos eficazes e humanísticos, não se 
negligencia o conteúdo, mas se aprecia a forma de trabalhá-los tornando significativa não apenas 
para o trabalhar mas para o ser humano antes da força de trabalho, o ser humano vivo e produtor 
de saberes além da produção sustento mas para a produção viver.

Necessário suscitar a necessidade de manter os debates freireanos sempre a postos, e ainda 
mais neste ciclo 2020/2021 década marcada pelo início de uma grande epidemia, de uma vivência 
global nunca antes vivida pois estamos no século XXI e tudo que se processa neste tempo jamais 
foi vivido nestas proporções. No debate aqui educacional, mas sabemos que em diversas esferas 
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novos paradigmas serão tratados, seja na arquitetura, avião, saúde pública e privada, enfim...

A educação é uma corrente humana das mais diversas, outras precisarão passar por pro-
cessos de revisão e muitas vezes isso significa dar um passo a traz mesmo, rever grandes mestres 
como Paulo Freire.

Incluir, dialogar, escutar, divergir, sair do poder unilateral e pluralizar a educação buscando 
a descoberta compartilhada, o saber de cada um e de todos nós, neste tempo e lugar. Humanizar 
e educar em Freire (1997) são quase sinônimos e em um mundo estigmatizado pelas cicatrizes de 
uma pandemia que ainda não cessou, precisamos enfatizar que romper com a opressão, humanizar 
a humanidade, fazê-la perceber que todos e um somos quase a mesma coisa, voltar as fábulas e 
internalizar o pensamento dos escoteiros, esteja preparado.

Estar preparado é estar vivo e apto e entender esta circunstância de viver e as inseguranças 
que isto trás. Conseguir denunciar as desumanizações de correntes neoliberais que ainda num ano 
pandêmico se fizeram soar com perda de direitos em surdina. Na falta de água, na falta de comida, 
na falta de saneamento, saúde ou educação, nos tornamos iguais em sede, fome, frio... sem luz, 
telefone ou dinheiro... tornamo-nos um, acredite...

“Unus pro omnibus, omnes pro uno” é uma frase em latim significando “Um por todos, todos 
por um” em Português. Mas não internalizamos isto e na pressa de retornar a zona de conforto entre 
aspas que tínhamos antes, já nos esquecemos da solidariedade, da educação inclusiva, vemos a 
educação de jovens e adultos se tornar mais irregular, vemos a robotização da internet que, aliás, 
poderia ser a inclusão mais humanizada, distorcida em mercadoria para no fundo, estigmatizar os 
excluídos digitais e sobrecarregar docentes e gestores com altas cargas funcionais.

“Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, 
discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a serem sérios, justos e 
amorosos da vida e dos outros”. Freire (1997).

A pandemia nos encurralou num processo que já ocorria a passos lentos que seria a inclusão 
digital, mas nem professores e nem gestores fugiram da luta deste processo embora com ele esti-
vesse evidente a exclusão digital, dentre outras inúmeras exclusões na sociedade brasileira.

No entanto a precarização do trabalho e renda do educador ficou evidente e os reflexos disto 
ainda estamos iniciando quando percebemos que para as classes dominantes o ideal seria uma 
escola para poucos. Ainda que publica servindo ao modelo neoliberal de vida em sociedade.

Freire (1997) nunca foi tão atual e urgente.

O PROTAGONISMO DO ALUNO

O protagonismo do aluno não se resume a dar voz. Até o final deste ano, pré-escolas e creches 
de todo o país vão precisar ter seus currículos ou propostas pedagógicas adaptadas e incrementadas 
emacordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) (1997), que apresenta uma maneira mais 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/01/a-implementacao-da-bncc-deve-avancar.shtml
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moderna de tratar a criança, agora como protagonista em seu processo de aprendizado e tendo o 
brincar como maior ferramenta de construção de conhecimento.

Na educação infantil que abriga alunos entre 0 anos e 5 anos e 11 meses pretende de ser 
um espaço de apenas oferecer cuidados, lazer e zelo para as crianças e se transforma em local de 
potencializar as capacidades cognitivas infantis.

Entre os eixos a serem explorados estão escuta, fala, pensamento e imaginação; corpos, 
gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas. O ambiente esperado é necessariamente livre e 
lúdico: saem os mobiliários padrões tais como mesas, cadeiras e lousa e entram tapetes coloridos, 
puffs, tatames e espaços livres para soltar a imaginação.

Esta mudança de paradigma nas práticas com os bebês e as crianças pequenas implementada 
pelo BNCC (1997) é um avanço do ponto de vista social inclusive não apenas pedagógico.

Segundo Carolina Velho (1991, p. 25):

“não existe aprendizagem sem ação, sem que desde bebês haja uma crença pelo professor 
e pelo adulto de referência de que o bebê deve ser protagonista. Creches e pré-escolas 
devem acolher as vivências e conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da 
família e no contexto da sua comunidade”.

A participação bem como o envolvimento coletivo garante a maior proximidade com o que 
chamamos protagonismo. Buscando a superação, individual ou de um pequeno grupo, ampliamos 
uma percepção coletiva ainda mais diversa, heterogênea, local, global, de sociedade, de classe, de 
condição, de gênero, e que serve de trampolim para a militância pela libertação, num protagonismo 
de todos e para todos.

E esta reflexão é estratégica na educação. Entendemos que a Educação Bancária, segundo 
Paulo Freire, que condiciona e controla o pensamento, e reduz a reflexão à reprodução, transmite 
valores e práticas que servem mais à manutenção do contexto de opressão do que a qualquer outro 
objetivo, daqueles que conscientemente ou não, levam sujeitos à sujeição e nenhuma perspectiva 
de transformação. Essa Educação que estigmatiza o sujeito, o amordaça e relega de certa forma à 
margem, pois ao se criticizar a consciência muitas vezes revelada como rebelde sofre novamente 
outros tipos de sujeições de marginalizações.

Isto nos faz pensar no Discurso da Servidão Voluntária de Beccaria (1953). Uma vida e um 
geração consegue lampejos de consciência de sua condição humana existencial. Ao findara juven-
tude e a potência de vida, quando o corpo amadurecido apazigua a mente e se conforma pouco ou 
nada se consegue e este ciclo vicioso de sujeição e status quo interessa a poucas pessoas detento-
ras do poder e financiadoras das engrenagens. Poucos tornos humanos concebem que ao fabricar 
as rodas e saliências da engrenagem incluem a si próprios no processo de servidão voluntaria em 
continuum aeternum.

BNCC

O que é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (1997) O documento indica o que as 
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escolas públicas e privadas devem ensinar. A parte referente às etapas da educação infantil e do 
ensino fundamental está sendo implantada nos estados e municípios.

Direitos da aprendizagem na educação infantil:

• Conviver ampliando o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.

• Brincar ampliando e diversificando o acesso a experiências emocionais, corporais, sen-
soriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

• Participar ativamentedo planejamento das atividades propostas, decidindo e se posicio-
nando.

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções.

• Expressar necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opi-
niões e questionamentos.

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural.

BNCC EJA (1997, p. 27):

Eu, o outro e nós.
Corpo, gestos e movimentos.
Traços, sons, cores e formas.
Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

BNCC ENSINO MÉDIO (1997, p. 30):

O currículo do ensino médio será composto pelaBase Nacional Comum Curricular (1997, p. 
33) e poritinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 
curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, 
a saber:

I – Linguagens e suas tecnologias;
II – Matemática e suas tecnologias;
III – ciências da natureza e suas tecnologias;
IV – Ciências humanas e sociais aplicadas;
V – Formação técnica e profissional (LDB, Art. 36; ênfases adicionadas).

O mais importante nos processos engajados e aplicados do ponto de vista político é analisar-
mos as caraterísticas multifacetadas de um país continental e desigual, ainda agrícola e bem-suce-
dido como país agrícola, mas que nos relega a um certo atraso industrial que reflete no mercado de 
trabalho e na expectativa de jovens e adultos quanto adentrar e se manter no mercado de trabalho. 
Neste aspecto trata-se de relevante as mudanças apresentadas a serem implementadas.

Cabe que a valorização de Freire (1997) não está atrelada a corrente política A ou B, e nem a 
um reforço de assistencialismo barato, mas a reconhecer efetivamente como um educador e teórico 
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que naquele contexto enxergou muitas facetas socioeducacionais negligenciadas até então. E que 
no contexto no segundo milênio ainda tem voz ainda que não seja a única, ainda que haja novos 
entraves que outros teóricos mais.

O Brasil e ouso dizer a américa latina vive suas crises muitas vezes de modo atrasado em 
relação ao resto do mundo. A pandemia de certa forma uniformizou as crises, muitas empresas 
quebraram, muitas crianças afastadas da escola se vulnerabilizaram ainda mais em seus contextos 
de vida, assim a evasão e exclusão se evidenciaram como nunca por isso reforço a necessidade de 
voltarmos um pouco atrás e reler Freire (1997).

Num contexto de sequelas pandêmicas este BNCC (1997) já se torna efetivo ou teremos que 
2 ou 3 anos de reajuste e nisto a educação com olhar freireano se faz necessária?

É um dilema sobre o qual precisamos pensar.

Um país agrícola, em que latifúndios se mantem em poucas mãos, em que diversas fábricas 
sob o pretexto pandêmico fecharam as portas, muito focado no serviço público, no comércio, oferece 
ao jovem tantas possibilidades de empregabilidade na formação técnicas? Isto é uma verdade ou 
uma ilusão?

Tais respostas não se encontram apenas no ambiente acadêmico, trata-se de conjuntura 
econômica e política, não apenas em Freire (1997), nem apenas no BNCC (1997)e nas cartas de 
intensões. Precisamos enxergar a realidade como ela é no macro e no micro, inclusive porque o 
mundo globalizado nos relega a sobre os baques globais. Isto não apenas na saúde pública, mas 
também nas crises monetárias regionais que se expandem para o globo e todos os continentes se 
ressentem de crises aparentemente locais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para nós educadores que estivemos na frente das ações pedagógicas e sociais em plena 
crise da COVID 19, que não nos ausentamos e nem fomos entre aspas protegidos de contágio com 
trabalho remoto, especialmente inspetores e gestão, nos vimos face a face com uma crise sem pre-
cedentes. Vivenciamos a cada atendimento o medo do contágio, o terror da mídia, a expectativa de 
vacina enfim, todas as crises humanas interiores e não menos importante vimos cara a cara o rosto 
da fome, situações de violência no lar que nos chegavam com relatos de violência doméstica ou 
coisas do tipo que se expandiram quando nossas crianças e jovens ficam privados da rotina escolar 
presencial.

É nisto que Freire (1997) se urgência, não podemos tratar de educação no Brasil como objeto 
de conhecimento apenas, mas como meio de controle social e ajustes sociais quando temos um país 
em que mesmo nas grandes cidades as crianças muitas vezes só se alimentam na escola pública. E 
uma pandemia nos deixou o dilema. Deixamos virem a escola para comer com risco de contágio de 
alunos ou professores? As cestas básicas oferecem o necessário para conter a fome? Como órgãos 
de vigilância e controle de violência intrafamiliar vão conseguir mapear a violência sem a ajuda da 
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escola como intermediaria no processo de proteção à infância? O mundo globalizado sob o ataque 
de um vírus atua sob que perspectiva na qualificação de jovens e sua futura empregabilidade?

São tantas questões postas na mesa que pensadores como Paulo Freire se fazem necessários, 
é preciso criticidade e urgência na análise do panorama e nas ações para que vida escolar e vida 
humana tenham a partir desta crise sanitária um contexto ainda mais emancipador, possibilitando 
um crescimento real a partir de crise posta.
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RESUMO

O ensino da língua vem ganhando novos contornos nos últimos anos, sobretudo se analisarmos o 
fato de que textos e reescritas podem ser produzidos para além do lápis e papel. É fundamental, 
portanto, que a escola forme educandos capazes de interagir em contextos sociais de uso da 
língua, em situações discursivas e comunicativas. Assim, os gêneros orais ganham destaque no 
contexto escolar, sobretudo na Educação Infantil. O presente artigo irá abordar as características 
dos gêneros orais, comparando-os com os gêneros textuais escritos, demonstrando a importância de 
se trabalhar a oralidade, principalmente na educação da primeira infância, considerando o contexto 
de letramento, mais abrangente do que o ensino da língua escrita. É fundamental trazer subsídios 
para que professores de educação infantil potencializem o trabalho com estes gêneros, de maneira 
a tornar os educandos produtores de textos e comunicadores de ideias.

Palavras-chave: Gêneros Orais; Educação Infantil; Letramento; Oralidade.

INTRODUÇÃO

O currículo e as práticas cotidianas nas instituições de educação infantil precisam ser pensados 
para acolher as múltiplas linguagens da criança. Uma delas é, sem dúvida, a oralidade, aqui enten-
dida como forma de ser e estar no mundo. Nesse sentido, é fundamental que o trabalho pedagógico 
com práticas de oralidade seja muito bem articulado e intencional. Não é apenas no brincar que esse 
aspecto se destaca, mas é essencial trazer as práticas de oralidade para o ensino da língua, para 
situações diversas de intercâmbio oral e até mesmo escrito, já que é possível, por exemplo, produzir 
textos com apoio na fala das crianças, colocando-as em contextos de produção.

Assim sendo, buscam-se caminhos que possam corroborar com o trabalho dos educadores 
da primeira infância e é preciso observar que estes necessitam de constantes subsídios para que 
atuem como mediadores no desenvolvimento pleno da criança em idade pré-escolar.

O eixo de ensino da linguagem oral e escrita constitui um dos principais pilares do trabalho 
pedagógico nessa faixa etária. É essencial que as estratégias sejam bem pensadas, que haja uma 
intencionalidade muito clara em relação ao que se deseja alcançar nesse eixo. Por esta razão, o tra-
balho com os gêneros orais é fundamental nesta modalidade de educação, pois permitem à criança 
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aprender a:

• Participar de interações orais em sala de aula (questionando, sugerindo, argumentando e respei-
tando os turnos e a vez de intervir);

• Escutar textos de diferentes gêneros, sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, 
analisando-os criticamente;

• Planejar intervenções orais em situações públicas: exposição oral, debate, contação de história;

• Produzir textos orais de diferentes gêneros, com diferentes propósitos, sobretudo os mais formais 
comuns em instâncias públicas (debate, entrevista, exposição, notícia, propaganda, relato de ex-
periências orais, dentre outros); (PNAIC, 2012, p. 13)

As ações acima descritas estão voltadas para o uso de gêneros orais e precisam ser abor-
dadas desde a primeira infância. O que ocorre é que, muitos educadores ainda possuem pouca 
familiaridade com os gêneros orais, sendo muito comum a fala deles sobre os mesmos, dizendo 
que compreendem a importância, mas se questionam sobre quando vão trabalhar “o conteúdo”. Isso 
reflete a ideia de que muitos professores consideram as atividades com os gêneros orais algo fora 
do contexto do currículo.

Esse artigo, portanto, tem como objetivo investigar como os gêneros orais e escritos podem 
ser abordados no trabalho dos educadores da primeira infância, buscando aprimorar os olhares e 
práticas docentes sobre este aspecto tão essencial.

Pensar no trabalho com gêneros orais, requer uma ampliação do olhar da equipe docente para 
um contexto de letramento, acolhendo práticas de produção de textos a partir da oralidade, atividades 
como rodas de leitura, de indicação literária, de leitura de notícias e roda de conversa com exposição 
de opinião dentro de um contexto. Assim sendo, o conceito de letramento será amplamente abordado, 
de maneira que seja possível elucidar a importância de se apresentar diferentes gêneros textuais na 
escola em todos os âmbitos de ensino da língua na perspectiva da oralidade.

Serão demonstradas as possibilidades de abordagem dos gêneros orais na educação infantil, 
a partir de publicações oficiais que possam nortear um trabalho pedagógico voltado para o fomento 
à leitura e às práticas que permitam a compreensão da mutualidade dos gêneros orais e escritos.

OS GÊNEROS ORAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O LETRAMENTO E A ORALIDADE

A educação infantil ainda necessita ressignificar suas possibilidades de abordagem, ressaltan-
do as potencialidades dos educandos. Um grande equívoco é achar que a crianças só é capaz de 
produzir textos se estiver plenamente alfabetizada. Nos perguntamos então, num caso como esse: 
possível ler sem saber ler? Ao pensar no contexto do letramento, a resposta é positiva, e podemos 
verificar isso em várias situações que ocorrem no cotidiano das pessoas. TEBEROSKY nos mostra 
que:

[...] podemos também reconhecer nas crianças pré-escolares, assim como nos adultos anal-
fabetos, a capacidade de produzir e reproduzir de forma mais ou menos fixa as caracte-
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rísticas principais da linguagem escrita, embora não possuam a habilidade de escrevê-la 
manualmente. (TEBEROSKY, 2002:41-42)

Algumas situações cotidianas, vividas por estas pessoas, podem sustentar os argumentos 
acerca do contexto de letramento. Por exemplo, uma pessoa que não saiba ler, ao ver uma receita 
de bolo, sabe que se trata de uma receita, sobretudo pela estrutura do texto. Em outras situações, 
as crianças sabem o que está escrito no rótulo de um produto, mesmo sem ter o domínio da língua 
escrita.

Estes são apenas alguns dos muitos exemplos que podemos citar acerca de situações em 
que as pessoas demonstram práticas de letramento, sem necessariamente serem alfabetizadas.

Conceber o ensino de língua escrita algo mais abrangente significa trabalhar de maneira a 
abordar os conteúdos de maneira significativa. Entre os aspectos que podem determinar esta abran-
gência, podemos citar os seguintes:

• As crianças não chegam à escola sem nenhuma reflexão acerca da escrita e, portanto, é 
papel do professor considerar essa bagagem que elas trazem acerca do letramento;

• O professor deve ser um modelo de leitor para as crianças, realizando leitura todos os dias, 
de modo que elas possam se identificar com narrativas e personagens fomentando, desta 
forma, seu interesse pela literatura e por textos em geral. Isso possibilita a construção de 
um repertório, principalmente quando a leitura é precedida de roda de conversa e troca de 
ideias, práticas que enriquecem esse repertório, levando-as a produzirem textos mais ricos.

Ao conversar com os educandos diariamente sobre o uso da escrita em contextos sociais, eles 
começam a compreender a importância da língua escrita, interessando-se pela mesma, elaborando 
ideias, facilitando a construção do conhecimento e a aprendizagem. É papel do professor aguçar a 
curiosidade infantil e o interesse para aprender.

Na educação infantil, o foco do trabalho pedagógico relacionado ao sistema de escrita é bem 
diferente em relação aos anos iniciais do ensino fundamental. Este trabalho dá de maneira lúdica, 
porém isso não significa ausência de intencionalidade e espontaneísmo.

Um dos exemplos que podem ser citados neste âmbito é de atividades em que o professor é 
o escriba, ou seja, propostas em que os educandos tenham que articular a oralidade, a fim de que 
o professor possa fazer o registro. Essa é uma das possibilidades de reflexão sobre a escrita na 
educação infantil, uma vez que não se espera que a criança desta faixa etária tenha que, sistemati-
camente, “pegar num lápis” para demonstrar que está aprendendo.

O ditado ao professor comunica ideias, mostra o repertório dos alunos, cria hipóteses e pos-
sibilidades, auxilia na organização do pensamento. Recontar uma história requer a elaboração do 
pensamento, do encadeamento dos fatos, sequência e organização temporal. Essa prática possibilita 
que, quando passarem a produzir seus próprios textos, as crianças já tenham vivenciado esse tipo 
de elaboração.

Em relação à leitura, enfatizamos aquela realizada pelo professor como um elemento fun-
damental para uma prática de alfabetização no contexto de letramento. Para que os educandos se 
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apropriem das características inerentes a diferentes gêneros textuais, e mesmo às convenções da 
escrita e sua estrutura, é preciso que eles tenham contato frequente com os mesmos.

Esse contato frequente consiste na prática constante, por parte do professor, de leitura, sendo 
esta realizada diariamente. As seguintes modalidades de leitura que podem ser adotadas:

• Leitura diária feita pelo professor;

• Leitura em capítulos, com o objetivo de estimular a curiosidade infantil e estratégias de 
leitura, como a antecipação e a inferência;

• Contação de histórias, com caracterização, desde que o professor apresente o portador 
de textos.

Estas práticas levam a um trabalho muito rico com a oralidade, em que eles possam expres-
sar suas opiniões acerca das leituras, das narrativas e textos em geral. Isso, porque, podem opinar, 
demonstrar argumentos, refutar opiniões e aprender a como se posicionar em contextos de inter-
câmbio oral.

PRODUÇÃO DE TEXTOS

A produção de textos na educação infantil ocorre de maneira coletiva, e apresenta uma série 
de possibilidades. Desde escrita de bilhetes, convites, cartas, solicitações, dentre outros, as crian-
ças podem e devem participar de contextos de produção, que tenham uma finalidade e que sejam 
significativas. Conforme afirma CAFIEIRO:

No início do processo, as crianças podem participar da produção coletiva de textos, em que 
o professor faz o papel de escriba e registra o texto que elas vão produzindo. À medida 
que o processo avance, elas vão ganhando autonomia e aprendendo a escrever sozinhas. 
Nesse sentido, é importante que, desde o início, o professor oriente o planejamento do texto 
em função de sua temática, de seu interlocutor, do suporte onde vai circular (escrever, por 
exemplo, um bilhete para os pais pedindo materiais para fazer uma receita de bolo na sala). 
Assim, as crianças devem aprender a selecionar o vocabulário, as estruturas sintáticas em 
função da situação de comunicação (escrever bilhete para os pais pressupõe uma seleção 
diferente de escrever um bilhete para os colegas); e devem aprender, também, a revisar e 
reelaborar seus textos para atenderem aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circu-
lação previstos. (CAFIEIRO, 2010, p.5)

A perspectiva desse trabalho, na educação infantil, é de letramento, pois não há expectativa 
de que as crianças escrevam de maneira convencional, mas sim que vivenciem contextos variados 
de produção de textos, considerando a relevância social e de maneira lúdica, que os envolva.

DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE

Este é um aspecto muito relevante para a formação de leitores e escritores competentes. Para 
que se ensine às crianças como expor suas ideias de maneira clara, é preciso investir na oralidade. 
A língua é o primeiro instrumento de contato e representação humana; assim, é muito importante 
que o professor crie espaços em que as crianças possam comunicar experiências, ideias e opiniões.
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Atividades como roda de conversa, seja uma conversa sobre um texto lido, sobre uma notícia 
de jornal, um acontecimento relevante ou outras situações e/ou assuntos de interesse de todos, em 
que é possível organizar as opiniões, distinguindo o que é ou não pertinente ao que se está discutindo.

Quando o professor faz a atividade permanente de leitura diária, por exemplo, ele também 
pode resgatar fatos e outros elementos do texto, solicitar que os educandos recontem a história 
lida oralmente, que pensem num desfecho diferente, que opinem, enfim, que possam se expressar 
oralmente.

Usar a língua pressupõe saber lidar com os diferentes textos que circulam socialmente, tanto 
em situações orais quanto escritas. É por isso que as atividades de ensino podem ser mais 
eficientes se buscarem desenvolver as capacidades necessárias às práticas da fala e da 
escuta e também às práticas da leitura e da escrita de textos. Os alunos (não só os de seis 
anos, mas os de qualquer nível de escolaridade), em sala de aula, precisam ouvir e falar, 
ler e escrever muitos e variados textos. O trabalho, organizado em torno do uso linguístico 
e da reflexão, deve visar não só o processo de alfabetização em si mesmo, mas também 
a possibilidade de inserção e participação ativa dos alunos na cultura escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita, na produção e compreensão de diferentes gêneros 
textuais. Isto é, visa a ampliar o grau de letramento dos alunos. Alfabetização e letramento, 
então, são processos considerados diferentes, porque cada um possui suas especificidades, 
mas são, também, processos inseparáveis, complementares. Ambos são indispensáveis. 
O desafio que se coloca para a escola é o de alfabetizar letrando. Isto é, fazer com que a 
criança se aproprie do sistema alfabético e ortográfico da língua garantindo-lhe, ao mesmo 
tempo, plenas condições de usar essa língua nas práticas sociais de leitura e de escrita. 
(CAFIEIRO, 2010, p.3)

É importante que, desde a educação infantil, a criança possa fazer parte de uma “comunidade 
de leitores”. Assim sendo, propiciar momentos em que as crianças possam trocar informações sobre 
seus gostos literários, que possam vivenciar situações de intercâmbio oral baseado em livros lidos, 
por exemplo, podem ser essenciais para esta formação. O intercâmbio de leitores não desenvolve, 
somente, o comportamento leitor, como também corrobora com a socialização, conforme afirma 
Colomer:

Compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna possível beneficiar-se 
da competência dos outros para construir o sentido e obter prazer de entender mais e melhor 
os livros. Também porque permite experimentar a literatura em sua dimensão socializadora, 
fazendo com que a pessoa se sinta parte de uma comunidade de leitores com referências e 
cumplicidade mútuas. (COLOMER, 2007, p 56).

Compartilhar as leituras, sua opinião sobre os livros lidos, suas impressões e fazer indicações 
literárias são práticas de oralidade pautadas na leitura e no “fazer literário” que podem ser extrema-
mente enriquecedoras e fomentar o gosto pela leitura desde a primeira infância.

Formar leitores competentes é objetivo da escola, porém essa questão é muito mais abran-
gente: há que se formar leitores sensíveis, que possam observar aspectos discursivos e literários 
para além do significado do texto, ou seja, leitores que passem a ter vivência constante com a leitura, 
conhecendo diferentes gêneros e (re) conhecendo estilos literários (como, por exemplo, a linguagem 
utilizada por determinados autores), desenvolvendo seu próprio gosto literário.

Um dos principais objetivos da roda de histórias é construir familiaridade das crianças com 
os livros e a leitura. Por isso, a leitura em voz alta que é feita pelo professor na roda de histó-
ria, é uma atividade permanente na rotina da educação infantil. A indicação dos livros favori-
tos também pode ocupar esse espaço, com periodicidade semanal, por exemplo, marcando 
o dia de emprestar e devolver os livros da biblioteca de sala. (SÃO PAULO, 2010, p. 35)
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A MUTUALIDADE DOS GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS

O trabalho com os gêneros orais se apoia, em muitas situações, nos escritos. Isso significa 
que não há um limite claro entre ambos, sendo uma continuidade do outro. Assim sendo, num se-
minário, por exemplo, aquele que vai apresentar precisa organizar o conteúdo a ser exposto, lê-lo 
várias vezes, realizar suas estratégias pessoais para definir o que deve ou não deve ser falado.

O que causa grande desconforto é a definição de quais gêneros orais trabalhar na escola. 
Amaral explica que devem ser:

[...] aqueles que, embora apresentados oralmente, dependam da escrita para existir: peças 
de teatro, palestras, exposições em seminários, peças de argumentação em júri simulado, 
entrevistas, reportagens de TV simuladas, contação de histórias de tradição oral, sarau de 
poemas etc. (AMARAL, 2009).

A autora demonstra, ainda, a importância de que as práticas de oralidade estejam presentes 
na escola desde a educação infantil. A tabela abaixo mostra algumas possibilidades de articulação 
de gêneros escritos e orais na escola:

TABELA 1 – OS GÊNEROS TEXTUAIS ESCRITOS E ORAIS
Ordem do 

texto A que se destina Tipos de textos Conteúdos de oralidade previstos 
no RCNEI

Ordem do 
narrar

Destinam-se à recriação 
da realidade

Contos, fábulas, len-
das;

Reconto de histórias conhecidas 
com aproximação às características 
da história original no que se refere à 
descrição de personagens, cenários 
e objetos, com ou sem a ajuda do 
professor.

Ordem do 
relatar

Destinam-se à documen-
tação e à memorização 
das ações humanas

Notícias, diários, rela-
tos históricos;

Relato de experiências vividas e nar-
ração de fatos em sequência tempo-
ral e causal.

Ordem do 
descrever

Destinam-se a instruir 
como realizar atividades 
e a prescrever e a regular 
modos de comportamento

Receitas, regras de 
jogo, bula de remédio, 
regulamentos;

Ordem do 
expor

Destinam-se à construção 
e à divulgação do saber

Notas de enciclopédia, 
artigos voltados para 
temas científicos, se-
minários, conferências;

Ordem do 
argumentar

Destinam-se à defesa de 
pontos de vista

Textos de opinião, car-
tas ao leitor, cartas de 
reclamação, cartas de 
solicitação;

Participação em situações que en-
volvem a necessidade de explicar e 
argumentar suas ideias e pontos de 
vista.

Fonte: Tabela elaborada a partir do documento “Ensino Fundamental de 9 anos”, 2007, p. 72.

Os gêneros apresentados acima demonstram que a abordagem do gênero oral está atrelada 
ao escrito, possibilitando que se desenvolva um trabalho significativo e fundamentado.

Outro exemplo que pode ser mencionado é o trabalho com entrevistas, que enriquecem a 
oralidade infantil e corroboram para a socialização. Este tipo de atividade precisa ser bem planejado 
e proposto a partir de projetos e/ou sequências didáticas.

Uma atividade bastante interessante para se fazer com as crianças é a elaboração de en-
trevistas. A entrevista, além de possibilitar que se ressalte a transmissão oral como uma 



49

Maio 2022Revista Territórios

fonte de informações, propicia às crianças pensarem no assunto que desejam conhecer, nas 
pessoas que podem ter as informações de que necessitam e nas perguntas que deverão 
fazer. Para tanto, deve-se partir dos conhecimentos prévios das crianças sobre entrevistas 
para preparar um roteiro de perguntas. É preciso, também, pensar sobre a melhor forma de 
registrar a fala dos entrevistados. Pode-se incluir essa atividade em projetos que envolvam, 
por exemplo, o levantamento de informações junto aos pais sobre a história do nome de 
cada um, sobre as histórias da comunidade etc. (RCNEI, 1998, p. 140)

Há, ainda, o trabalho com textos memorizados, mais especificamente com poesias. Trata-se de 
um tipo de texto que necessita ser recitado, ou seja, exige entonação, ênfase nas rimas e, em alguns 
casos, ritmo. O professor pode planejar um trabalho que resulte, por exemplo, em apresentações, 
sarau de poesias e até mesmo gravar os educandos recitando poesias e fazer uso desse material 
para que eles possam ouvir a si próprios e doar o que foi gravado, por exemplo, para instituições 
escolhidas pelo grupo.

Há muitas outras possibilidades de realização de um trabalho articulado com gêneros escritos 
(como apoio) e gêneros orais, desenvolvendo uma série de habilidades relacionadas à forma de se 
expressar, de argumentar, opinar e narrar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se pode verificar, o trabalho com os gêneros orais, na educação infantil, é extremamente 
rico e pode contribuir imensuravelmente para o desenvolvimento da criança, não somente em relação 
à oralidade, mas também como forma de prepara-la para o processo de aquisição da escrita e de 
produção de textos.

Ela compreende, principalmente, que cada situação social requer uma postura diferente, 
percebe que há diferentes formas de comunicação e que é preciso que haja uma fala e uma escrita 
adequadas a cada situação comunicativa. Proporcionar esse contato com gêneros orais enriquece o 
trabalho do professor e faz com que as crianças percebam-se como detentoras de opiniões, capazes 
de participar de intercâmbios de diferentes maneiras.

O trabalho com a leitura e a contação de histórias é apenas uma das estratégias atreladas 
à oralidade. O professor, portanto, necessita de um olhar mais apurado acerca de como planejar 
atividades como as que foram explicitadas ao longo deste artigo e que corroboram para o principal 
objetivo da educação infantil, que é a formação integral da criança.

Tornou-se possível, a partir dos autores de referência, demonstrar a necessidade de um tra-
balho articulado entre gêneros orais e escritos. Embora esse trabalho deva ser pensado de maneira 
sutil e lúdica, é fundamental esclarecer que não se trata de um processo espontaneísta, mas sim de 
algo consistente e condizente com a realidade da educação infantil.
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RESUMO

O presente trabalho tem como tema principal a relação e a afetividade na Educação infantil. Inves-
tigando as relações interpessoais entre o adulto e a criança, tratando diretamente qual o papel do 
professor e do aluno, assim como o papel da família e sua relação com a criança. Para levantar 
estas questões, foram utilizados referenciais teóricos como Piaget, Maturana e Winnicott. Cujo onde 
sabe-se como acontece o desenvolvimento e a afetividade infantil, e quais os fatores que contri-
buem para o desenvolvimento da criança. Partindo de dados empíricos observa-se primeiramente 
a importância do vínculo família e criança que se amplia quando há um vínculo entre o professor e 
o aluno na construção da afetividade. As relações afetivas na educação infantil podem ser conver-
tidas como afeto, sentimento de carinho, atenção, acolhimento e respeito pelo outro. Entende-se 
a que a afetividade seja essencial às relações humanas e que o educando em fase de formação, 
possuí características peculiares à constituição da educação e formação do indivíduo. A afetividade 
é diretamente presente no processo de aprendizagem, principalmente quando se trata de educação 
infantil. Ela facilita o processo e o professor torna-se mediador. Nessa fase, a construção afetiva é 
muito importante para a constituição individual do cidadão que possuem direitos e deveres.

Palavras-chave: Afetividade; Aluno; Educação; Infantil.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, o principal foco é entender como se estabelecem as relações de afetividade 
infantil entre o adulto e a criança e como elas influenciam no processo de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, procurei embasamento teórico existente para relacionar os aspectos da afeti-
vidade infantil e como podem contribuir para o desenvolvimento das crianças. Busquei o referencial 
teórico de Piaget, Humberto Maturana e Winnicott por serem autores com grande colaboração nesse 
tema. Não desprezando os autores Vygotsky e Wallon, que também têm muito a acrescentar sobre 
o assunto.

Nos capítulos, abordarei aspectos como o afeto na primeira infância a psicologia do desen-
volvimento infantil e suas definições. Tratarei do afeto e das interações cognitivas e sociais compa-
rando autores como Piaget, Maturana, Wallon e Vygotsky. Vou salientar por fim, a Aprendizagem, a 

A AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Afetividade, a Emoção e a importância dos pais na educação afetiva de seus filhos.

A definição da afetividade pode ser definida em diferentes perspectivas, onde uma delas é a 
perspectiva da filosofia, da psicologia e da pedagogia.

A afetividade na perspectiva da pedagogia, pois ao falar sobre afetividade temos que consi-
derar as emoções, que são expressões da vida afetiva e no dia a dia, que são acompanhadas de 
reações, limitações e sentimentos.

Sendo referência de afetividade, podemos citar o amor, que é definido através de sentimento, 
onde a afetividade é dinâmica, profunda e complexa, onde o ser humano pode e deve participar.

Vejamos o que dizem alguns autores, em relação à conceituação dos fenômenos afetivos, 
onde existe certa divergência, pois esse sentimento, a afetividade, é estudado em diferentes áreas 
do conhecimento:

Para Henri, WALLON (1954, p. 288), educador e médico francês:

A afetividade é um domínio funcional, cujo desenvolvimento dependente da ação de dois 
fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois fatores existe uma relação recíproca que im-
pede qualquer tipo de determinação no desenvolvimento humano, tanto que a constituição 
biológica da criança ao nascer não será a lei única do seu futuro destino. Os seus efeitos 
podem ser amplamente transformados pelas circunstâncias sociais da sua existência onde 
a escolha individual não está ausente.

Com base nesses conceitos, é possível dizer que a afetividade constitui um domínio funcional 
tão importante para a vida social e emocional de um indivíduo, mostrando e revelando carinho ou 
até mesmo cuidado, que se pode se ter com alguém íntimo e querido, permitindo o ser humano de 
demonstrar seus sentimentos e emoções a outro ser, criando assim um laço entre os seres humanos 
para representar a cumplicidade e amizade mais aprofundada.

A afetividade é um estado psicológico do ser humano que pode ou não ser modificado a partir 
de diversas situações.

Para Piaget, segundo o artigo Mundo Educação (Psicologia, maio de 2010, p.2-5).

[...] tal estado psicológico e de grande influência no comportamento e no aprendizado das 
pessoas juntamente com o desenvolvimento cognitivo. Faz-se presente em sentimentos, 
desejos, interesses, tendências, valores e emoções, ou seja, em todos os campos da vida.

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para compreender de forma ampla, o tema da afetividade na educação infantil, entendemos 
que se faz necessário, de modo geral, tratar rapidamente sobre a educação infantil.

A Educação Infantil foi vista durante um grande tempo como uma forma de cuidar, deixada em 
segundo plano, não contando com nenhuma preocupação no que diz respeito ao caráter pedagógi-
co que está inserido em todo contexto educacional, e atualmente, muito se discute sobre Educação 
Infantil. A primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, e tem como finalidade o desen-
volvimento integral da criança.
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Conforme a LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9394/96) - 
colocando-a na mesma importância com o Ensino Fundamental e Médio. Sobre a Educação Infantil, 
especificamente, a LDB se expressa assim:

“A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvol-
vimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.” (LDB, CAP.II; 
SEÇÃOII; ART.29- LDB).

Relatando sobre a qualidade na educação infantil, a afetividade passa a fazer parte da rotina 
e cotidiano educacional do indivíduo. Estudos realizados deixam claro que a afetividade está ligada 
intimamente ao aprendizado infantil, sendo que as emoções e os sentimentos foram muito estudados 
por importantes teóricos.

Segundo La Taille (1992, p37.), Jean Piaget (1896-1980) foi um dos primeiros autores que 
questionou as teorias sobre a afetividade e a cognição como aspectos funcionais separados. 
Para Jean Piaget, “o desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois componen-
tes: o cognitivo e o afetivo”. Paralelo ao desenvolvimento cognitivo está o desenvolvimento 
afetivo. Afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções em 
geral. Conforme Piaget (1995, p265.) elas são inseparáveis, pois, defende que toda ação e 
pensamento comportam um aspecto cognitivo, representado pelas estruturas mentais, e um 
aspecto afetivo, representado por uma energética, que é a afetividade.

De acordo com o dicionário Aurélio (1994, p.45), o verbete afetividade está definido da seguinte 
forma:

“Psicol. Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções; sen-
timentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou 
insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza”.

Sendo assim, a afetividade exerce um papel fundamental nas correlações psicossomáticas 
básicas, influenciando diretamente na percepção, na memória, no pensamento, na vontade e nas 
ações, tornando-se um componente essencial da harmonia e do equilíbrio da personalidade humana.

Existe acentuada confusão terminológica em relação à afetividade e ao grande número de 
vocábulos associados ao seu conceito. Os estados afetivos fundamentais são as emoções, os sen-
timentos, as inclinações e as paixões. Essa palavra, a emoção, vem do latimmovere, mover-se para 
fora, externalizar-se, onde é a intensidade máxima do afeto.

Uma das forças mais profundas e complexas, de que o ser humano pode participar, é a afeti-
vidade. Esse é um sentimento que se inicia a partir do momento em que um indivíduo se liga a outro 
pelo amor, que traz no seu núcleo, um complexo e profundo medo da perda ou do abandono.

Quanto maior o amor, maior o medo da separação, da perda e da morte, o que acaba desen-
cadeando outros sentimentos, bons ou ruins, como por exemplo: o ciúme, o ódio, a inveja e saudade.

A afetividade é uma mistura de um “todo”, e todos esses sentimentos vinculados ao afeto, 
que ensina a aprender e cuidar adequadamente de todas essas emoções é que vai proporcionar ao 
sujeito uma vida emocional plena e equilibrada. Por diversas vezes somos movidos pelo impulso em 
direção ao prazer.

Por isso o viver é um sentimento doloroso, como a raiva ou o medo, é natural reagirmos à 
situação que provoca dor, que ao fazê-lo, não temos consciência de estar bem destruindo a fonte 
do prazer, do amor.
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É neste momento que o indivíduo necessita de um cuidador, outro individuo (já cuidado) que 
vai estabelecer os limites necessários impedindo-o de destruir a sua fonte de amor. Esse indivíduo 
cuidador, em nome do afeto que sente pelo jovem, vai ajudá-lo a não destruir a própria fonte do amor 
impedindo-o de agir em nome da raiva ou do medo. Deve-se permitir a manifestação do sentimento, 
pôr impedir de desprazer.

Quando falamos de ações, emoções e sentimentos, falamos também de ativação, de atividade 
do simpático e do parassimpático, ramos do sistema neurovegetativo. É evidente que não podemos 
reduzir esses fenômenos a um nível estritamente fisiológico. Emoções e sentimentos são estados 
psicológicos que acompanham o estado motivacional, e manifestam-se por reações tão complexas 
que geralmente é preferível descrever a situação antes de tentar compreender o estado afetivo pelas 
expressões faciais e pela mímica da pessoa.

A afetividade dá valor e a representa nossa realidade. Essa afetividade também é capaz de 
representar um ambiente completo de pessoas como se fosse ameaçador, é capaz de fazer imaginar 
que podem existir coisas inexplicáveis, e produzir pânico ao nos imaginar que podemos morrer de 
repente.

Para que se possa compreender de forma mais ampla o tema da Afetividade na Educação 
Infantil, faz-se necessário tratar da psicologia do desenvolvimento infantil, em especialmente o de-
senvolvimento cognitivo estudado por Jean Piaget.

A infância é uma etapa biologicamente útil, que se caracteriza como sendo o período de adap-
tação progressiva ao meio físico e social. A adaptação, citada aqui, é “equilíbrio”, onde a conquista 
dura toda a infância e adolescência e define a estruturação própria destes períodos existenciais.

Tratando-se da educação infantil no contexto da educação moderna, é preciso considerar 
quatro pontos fundamentais: a significação da infância, a estrutura do pensamento da criança, as 
leis de desenvolvimento e o mecanismo da vida social infantil.

Em cada estágio há um estilo característico através do qual a criança constrói seu conhecimento.

• Primeiro estágio: Sensório motor (ou prático) 0-2 anos. Trabalho mental. Estabelecer rela-
ções entre as ações e as modificações que elas provocam no ambiente físico; os exercícios 
dos reflexos, manipulação do mundo por meio da ação, ao final constância, permanência 
do objeto.

• Segundo estágio: Pré-operatório (ou intuitivo) 2-6 anos. Desenvolvimento da capacidade 
simbólica (símbolos mentais: imagens e palavras que representam objetos ausentes); 
explosão linguística, características do pensamento (egocentrismo, intuição, variância): 
pensamento dependente das ações externas.

• Terceiro estágio: Operatório-concreto 7-11anos: Capacidade de ação interna, caracterís-
ticas da operação reversibilidade, invariância, conservação, quantidade, peso, volume, 
capacidade de seriação e de classificação.

• Quarto estágio: Operacional-formal (abstrato) 11 anos. Realiza-se através da linguagem 
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(conceitos). O raciocínio é hipotético-dedutivo, levantamento e hipotético de deduções. 
Essa capacidade das palavras em relação ao recurso concreto permite ganho de tempo, 
aprofundamento do conhecimento e domínio.

O que ocorre para Jean Piaget, que a afetividade é uma espécie de “temperatura”, ou seja, 
intensidade, qualidade, modalidade, etc. por afetividade entenderam os sentimentos, prazer e des-
prazer, simpatia e antipatia, propriamente ditas e, em particular as emoções e as diversas tendên-
cias aí compreendidas, como as tendências superiores e, em particular, à vontade. “Como se vê, a 
afetividade é fator fundamental, na socialização do ser humano”.

A afetividade se manifesta pelos interesses, pela motivação, pelo grau de dinamismo e pelo 
dispêndio de energia. Jean Piaget admite que desregulações de caráter afetivo possam obstruir o 
funcionamento da atividade cognitiva, da mesma forma como as motivações afetivas intensificam a 
operacionalidade intelectual. Mas a volta à normalidade, na área afetiva, não dispensa a recuperação 
dos prejuízos causados na área cognitiva.

AFETIVIDADE NA RELAÇÃO ALUNO-PROFESSOR

A palavra Educar, não significa apenas repassar informações ou mostrar um caminho a trilhar, 
onde o professor julga ser o certo. Educar é também ajudar o aluno a tomar consciência de si, dos 
outros, da sociedade em que vive e faz parte, e o seu papel dentro dela. É ainda saber aceitar-se 
como pessoa e principalmente, nesse contexto, aceitar ao outro com seus defeitos e qualidades.

Diversos autores, ao longo da história, defendem que o afeto é indispensável para o ato de 
ensinar, onde embora os fenômenos afetivos sejam de natureza subjetiva, isso não os torna inde-
pendentes da ação do meio sociocultural, pois podemos afirmar que estão diretamente relacionados 
com a qualidade das interações e relações entre sujeitos, enquanto experiências vivenciadas.

Rubem Alves (2000) enfatiza que o professor, aquele que ensina com alegria, que ama sua 
profissão, não morre jamais. Ele diz:

“Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles 
cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, 
não morre jamais...” (ALVES, 2000 p.5).

Na sala de aula tenta-se descobrir qual é o papel do professor, direcionando o olhar para a 
relação que se desenvolve entre professor e aluno. As interações em sala de aula são construídas por 
um conjunto de variadas formas de atuação, que se estabelece entre partes envolvidas, a mediação 
do professor em sala de aula, seu trabalho pedagógico e sua relação com os alunos. A afetividade 
não se limita a carinho físico, muitas vezes se dá em forma de elogios superficiais, parar e ouvir o 
aluno para dar importância às suas ideias. É importante enfatizar essa forma de afetividade, porque 
às vezes, nem percebemos que pequenos gestos e palavras são maneiras de comunicação direta 
e afetiva.

Com tudo, o ato de ensinar e de aprender envolve e exige a cumplicidade do professor, cum-
plicidade essa que se constrói nas intervenções, através do que é falado, do que é entendido, do 
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que é transmitido e entendido. É de extremo dever do professor, planejar e executar suas aulas de 
forma que seus alunos criem vínculos positivos entre si e aos conteúdos.

Compreende-se que quando um professor apenas transmite um conteúdo, sem nexo, sem 
que o aluno assimile afetivamente o conteúdo, nada será aprendido e nem compreendido, pois o 
professor tem de tornar os conteúdos interessantes e atraentes aos olhos dos alunos.

São pequenos gestos como sorrir, escutar, refletir, respeitar, entre tantos outros, necessida-
des que levam o indivíduo a investir na afetividade, que é o princípio necessário para a adaptação, 
a segurança, o conhecimento e o desenvolvimento do aluno.

Em se tratando da educação infantil, a relação do professor com os alunos é constante, dá-se 
o tempo todo, na sala, durante as atividades, no pátio, e por essa proximidade afetiva é que se dá 
interação com objetos e a construção do conhecimento.

SALTINI (2008, p.100) afirma que, “essa inter-relação é o fio condutor, o suporte afetivo do 
conhecimento.” O referido autor complementa:

“Neste caso, o educador serve de continente para a criança. Poderíamos dizer, portanto, 
que o continente é o espaço onde podemos depositar nossas pequenas construções e onde 
elas são acolhidas e valorizadas, tal qual um útero acolhe um embrião. A criança deseja e 
necessita ser amada, aceita, acolhida e ouvida para que possa despertar para a vida da 
curiosidade e do aprendizado.” (SALTINI, 2008, p.100).

Nos primeiros anos de vida, as experiências afetivas, são determinantes para que a pessoa 
estabeleça padrões de conduta e formas de lidar com as próprias emoções, a qualidade dos laços 
afetivos é muito importante para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. A relação interpes-
soal positiva que o aluno constrói com o professor, como aceitação e apoio, possibilita o sucesso 
dos objetivos educativos ao qual se propõem em ser executados.

Deve estar sempre presente o afeto na relação entre professor e aluno dentro e também fora 
do ambiente escolar. É sempre de acordo com o grau de afeto apresentado, que a interação se 
realiza e se constrói um conhecimento altamente envolvente, de forma respeitosa e prazerosa em 
ambas as partes.

Conforme CURY (2003, p43), os professores precisam deixar de serem bons e se tornarem 
fascinantes para que suas aulas e conteúdos façam sentido e possam ser assimilados por 
seus alunos.

Um dos atos mais importantes para os alunos é confiança, é uma ferramenta para a participa-
ção no sucesso e na conquista do educando, sendo o professor, o referencial, o líder, o que orienta 
e auxilia-o em suas atividades, seus sonhos e projetos. Por outro lado, o professor também cresce e 
se realiza quando percebe que conseguiu passar todo o ensinamento para o aluno de forma tranquila 
e proveitosa, com amizade e serenidade, sem castigos e punições, sendo apto para construir e se 
dedicar aos alunos, vibrando com suas conquistas.

Para FREIRE (1996, p. 23) “... quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado 
forma-se e forma ao ser formado”, confirmando a necessidade de uma educação global, 
visando o completo desenvolvimento do indivíduo e a compreensão do docente de que o 
processo de ensino e aprendizagem não está centrado no conhecimento do professor, mas 
que deve ser construído e produzido a partir da interação deste com o educando. A criança 
deve ser estimulada em todas as habilidades e, para isso, o professor deve estar ciente de 
que ensinar é uma especificidade humana, não é transferir conhecimento, e exige a partici-
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pação de todos os segmentos envolvidos.

O clima da relação entre professor e aluno, depende inteiramente do professor, definindo a 
relação empática com os alunos, da capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão 
dos alunos e da criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. É necessário também, que 
o professor, deve buscar educar para as mudanças, para a autonomia, para a liberdade possível 
numa abordagem global, absorvendo e trabalhando o lado positivo dos alunos, para a formação de 
cidadãos conscientes de seus deveres e de suas responsabilidades afetivas e sociais.

O AFETO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

As mudanças na sociedade, o acumulo de riquezas, o avanço tecnológico e a inserção da 
mulher no mercado de trabalho têm modificado as relações sociais e vem criando um paradigma 
importante na questão do afeto com os pais e as crianças na primeira infância. A necessidade de 
sobrevivência dos pais, e o aumento da rotina de trabalho fez com que os lares fossem envolvidos 
com diversos tipos de problemas, afastando os pais da função e da obrigação afetiva, moral e inte-
lectual quanto pessoa.

A esta falta de atenção atribui-se aos pais e a família o reflexo do afeto retido e a influência 
que isso exerce na fase escolar, nos problemas de aprendizado e nas relações interpessoais.

Desperta-se na criança o desejo de ser amada, acolhido e incentivado para despertar na vida 
a curiosidade de aprender. É função do professor preparar um microuniverso da busca pelo interesse 
do aprendizado pelas crianças e da sensibilidade e percepção que necessita sentir o mundo.

A AFETIVIDADE E SUA INFLUÊNCIA NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

Sobre o desenvolvimento intelectual do aluno, o aspecto afetivo tem uma profunda influência, 
pois pode acelerar ou diminuir o ritmo de desenvolvimento, além de determinar sobre que conteúdos 
a atividade intelectual se concentrará.

Na teoria de Piaget, o desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois compo-
nentes: um cognitivo e outro afetivo. Paralelo ao desenvolvimento cognitivo está o desenvolvimento 
afetivo. O afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções em geral. 
Piaget aponta que há aspectos do afeto que se desenvolve.

São várias as dimensões, que o afeto apresenta, incluindo os sentimentos subjetivos, como 
o amor, a raiva e a depressão, e os aspectos expressivos como os sorrisos, os gritos e as lágrimas. 
Nessa visão, o afeto se desenvolve no mesmo sentido que a cognição ou inteligência, sendo o res-
ponsável pela ativação da atividade intelectual.

Absorvendo e analisando os diversos livros de Piaget, percebe-se que este descreveu cuida-
dosamente o desenvolvimento afetivo e cognitivo do nascimento até a vida adulta, centrando-se na 
infância. Com suas capacidades afetivas e cognitivas expandidas através da contínua construção, 
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as crianças tornam-se capazes de investir afeto e ter sentimentos validados nelas mesmos.

Neste contexto, a autoestima mantém uma estreita relação com a motivação ou interesse da 
criança para aprender sendo o afeto o princípio norteador da autoestima. Depois de desenvolvido o 
vínculo afetivo, a aprendizagem, a motivação e a disciplina como modo para conseguir o autocontrole 
da criança e seu bem estar são conquistas surpreendentes e significativas.

A afetividade consiste em poder fazer que a criança receba o contato físico, verbal, a relação 
de cuidados, mas isso também envolve amor e raiva, onde implica conflitos. Os educadores, o pai e 
o professor, devem entender que têm uma única missão: construir um ser humano. E isso somente 
acontecerá pela obra do amor, amor esse que cobra, que é duro, que traz sofrimento e preocupação, 
mas, por outro lado, traz muito prazer e a realização do ato humano mais criador - fazer nascer um 
ser de verdade.

São características próprias dos educadores que devem ser levadas em conta, uma vez que 
lidam com a formação direta do cidadão e de seres humanos, onde se trabalha com os aspectos 
cognitivos e afetivos, o que exige ainda mais uma diversificação de atitudes, para atender às dife-
rentes demandas escolares e sociais.

Sendo assim, para que a criança tenha um desenvolvimento afetivo, intelectual, saudável e 
adequado dentro do ambiente escolar, e consequentemente no social, é necessário que haja um 
estabelecimento de relações interpessoais positivas, como aceitação e apoio, possibilitando assim 
o sucesso dos objetivos educativos.

Na condição de educadores, precisamos estar atentos ao fato de que, enquanto não dermos 
atenção ao fator afetivo na relação educador-educando, corremos o risco de estarmos só trabalhando 
com a construção do real, do conhecimento, deixando de lado o trabalho da constituição do próprio 
sujeito que envolve valores e o próprio caráter necessário para o seu desenvolvimento integral como 
cidadãos.

A chave para a educação é o afeto. Tem-se que valorizar o aluno, dando amor, afeto, carinho, 
e é o que leva a autoestima. A educação passa por um processo de transformação. O entendimento 
das resistências escolares cotidianas como meio para encontrar resposta à adaptação e perma-
nência da criança ao ambiente escolar leva o educador a abrir-se às inovações e interpretações da 
Educação Infantil, fazendo com que a pessoa se sinta responsável pelo processo educativo, e se 
sinta sujeito da educação.

A educação é dinâmica e provocadora de reflexões, portanto o professor deve acompanhar 
esse processo de mudanças e reflexões, na busca de novos conhecimentos, novos desafios e novas 
conquistas e através do afeto criar laços de múltiplas aprendizagens, reconhecer as dificuldades, 
mantendo uma postura ativa na minimização e superação delas. O professor deve acreditar que as 
mudanças estão em cada um e que temos de começar a exercitar em nossa própria vida, em nossa 
família, escola e na sala de aula.

A inclusão de sentimentos e interesses no afeto, está ligado diretamente a valores e emoções, 
dando resultados mais significativos no trabalho do professor, com a influência positiva da afetivi-
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dade do aluno em seu processo ensino aprendizagem e na construção do conhecimento próprio e 
melhorando a compreensão emocional durante a infância.

AFETO, COGNIÇÃO E O PAPEL DAS INTERAÇÕES SOCIAIS

Atualmente a afetividade encontra-se como umas das principais pautas e discursos na área 
da educação infantil, neste contexto busca-se realizar uma análise sobre a afetividade e o contexto 
psicossocial, levando-se em consideração as perspectivas comparativas de teóricos como Wallon 
e Vygotsky.

O meio cultural e social, faz parte do papel e da linguagem de aprendizagem e nas etapas 
do desenvolvimento da criança, o que contribuí para esta temática nas perspectivas teóricas da 
educação infantil.

Pesquisadores como Wallon dedicaram parte de sua vida sobre o estudo emocional e afetivo, 
fundamentaram a psicogênese do ser humano e identificaram características, como: o afeto, a cog-
nição e a motricidade como as manifestações primárias do afeto identificado no sujeito.

Para Wallon a questão da afetividade é norteada interinamente pela constituição do sujeito. 
Entende-se que é dela que surge a questão da sobrevivência impulsionando o psiquismo o desenvol-
vimento e a relação identificada no resgate dos vínculos imediatos com a sociedade, desvinculando 
o universo simbólico, cultural e histórico, pelo desenvolvimento intelectual.

Assim a afetividade assume um papel importante no desenvolvimento do ser humano desper-
tando o interesse e as necessidades individuais da pessoa e do domínio funcional.

O que possibilitou a emoção ao homem possibilidade na formação de grupos, despertar do 
espírito de colaboração e cumplicidade.

As emoções exacerbam a representação de um papel de destaque entre bebes e adultos:

Se comparado com as demais espécies animais, o bebê é o mais indefeso e despreparado 
para lidar com os desafios de seu meio. A sua sobrevivência depende dos sujeitos mais 
experientes de seu grupo, que se responsabilizam pelo atendimento de suas necessidades 
básicas (locomoção, abrigo, alimentação, higiene etc.), afetivas (carinho, atenção) e pela 
formação do comportamento tipicamente humano. Devido à característica imaturidade mo-
tora do bebê é longo o período de dependência dos adultos. (REGO, 1995, p.59).

Neste contexto Vygotsky (2000):

O aspecto emocional do indivíduo não tem menos importância do que os outros aspectos e é 
objeto de preocupação da educação nas mesmas proporções em que o são a inteligência e 
a vontade. O amor pode vir a ser um talento tanto quanto a genialidade, quanto a descoberta 
do cálculo diferencial. (p.146).

Comparando-se as teorias de Vygotsky quanto Wallon pode-se afirmar que não há como fazer 
uma separação do afeto e da cognição.

Vygotsky reforça a origem do pensamento na esfera motivacional e inclui necessidades, inte-
resses, impulsos, afeto e emoção as questões relacionadas a participação sociocultural.
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Diferindo-se das teorias de Wallon e Vygotsky, Piaget trata a afetividade como dependência 
da do funcionamento da inteligência emocional sem modificar suas estruturas.

No contexto piagentiano o desenvolvimento do intelecto consiste em dois componentes o 
cognitivo e o afetivo. Incluindo-se sentimentos interesses entre outros valores e emoções.

Para Piaget (1971, p. 271):

A vida afetiva, como a vida intelectual é uma adaptação contínua e as duas adaptações são, 
não somente paralelas, mas interdependentes, pois os sentimentos exprimem os interesses 
e os valores das ações, das quais a inteligência constitui a estrutura.

Neste sentido a teoria de Piaget (1982), precede aos conceitos de desenvolvimento e assimi-
lação da criança. Assimilar consiste no processo de tentativa de integração das experiências visando 
explicitar o equilíbrio.

Ainda Piaget (1982) estabelece diversas maneiras de interagir com a realidade de organizar 
seus conhecimentos. Sendo assim expostos como importantes dois estágios o sensório – motor e 
o pré-operatório.

Ainda Piaget (1982) estabelece a natureza do lúdico simbólico adaptado ao valor funcional.

A representação e a linguagem permitem que os sentimentos adquiram uma estabilidade e 
duração que não tinham antes. Os afetos ao serem representados duram além da presença 
dos objetos que os provocou. Esta capacidade para conservar os sentimentos torna possí-
veis os sentimentos interpessoais e morais (PIAGET, 1982 p. 44).

Esta da linguagem é levada mais adiante com a reversibilidade do pensamento dirigindo ao 
outro a reversibilidade do pensamento junto com a socialização e as primeiras consequências dos 
sentimentos entre os indivíduos.

A afetividade concebe o desenvolvimento dentre o raciocínio moralista surgindo assim os 
primeiros sentimentos morais derivados dos primeiros passos do cognitivo e afetivo.

Para começar, as normas não são generalizadas, mas são válidas apenas sob condições 
particulares. Por exemplo, a criança considera errado mentir a seus pais e a outros adultos, 
mas não a seus companheiros (PIAGET, 1982, p. 55).

O desenvolvimento do afeto estabelece a relação entre a cognição ou inteligência. Percebe-se 
o raciocínio das crianças sob as questões morais. Quando percebemos o raciocínio das crianças 
sobre questões morais na primeira infância criando um laço maior ao cognitivo.

A criança em fase pré-escolar, quando atingida acidentalmente sente a batida, porém não 
consegue entender que é intencional. Entretanto as crianças com idade próxima a três anos de idade 
estando ainda em processos rudes dos conceitos morais, apresentando sentimentos afetivos, e as 
razões de gostar e não gostar.

Piaget (1982) considera o indivíduo insociável, mas acredita ser sociável progressivamente, o 
que pode causar mudança nas atitudes e nos valores entre as crianças entre os outros.

Para Piaget é compreensivo entender que o desenvolvimento cognitivo e afetivo parte de forma 
conjunta ao desenvolvimento.

As relações entre o sujeito e o meio consistem em uma interação radical, de tal modo que a 
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consciência não começa pelo conhecimento dos objetos nem pelo da atividade do sujeito, 
mas por um estado indiferenciado; e é desse estado que derivam dois movimentos comple-
mentares, um de incorporação das coisas ao sujeito, o outro de acomodação das próprias 
coisas (PIAGET, 1971, p. 384).

Maturana (2004) diz que a cultura vivenciada é capaz de valorizar a razão da expressão básica 
da experiência humana levando em conta as emoções.

Biologicamente, o fato der amar é a emoção que constitui o domínio de ações onde o outro 
é aceito sem expectativa e relações de convivência, tornando-se biologicamente sadio, requerendo 
vida de amor à aceitação mútua, sem expectativas do futuro com sua mãe e com os adultos aos 
quais ela convive (MATURANA, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo desta pesquisa nos mostra que a afetividade é não só uma mistura, mas também 
uma explosão de vários sentimentos. Sentimentos esses que ajudam ao indivíduo a aprender e cuidar 
de suas emoções, entendendo que as relações. Seja familiares, pessoais e/ou profissionais, qualquer 
criança está condicionada a qualquer nível social e cultural.

É necessário que os professores, de modo geral, se questionem, com a consciência da 
importância do afeto, buscando melhorias nos recursos utilizados. Para o crescimento da motivação 
é preciso que as necessidades de afeto e amor sejam atendidas, estimulando o indivíduo a crescer 
e aprender.

Professores têm como desafio e objetivo principal, valorizar o aluno envolvendo-o com cari-
nho, afeto e amor, sentimentos esses que elevam a autoestima de cada um dos pequenos cidadãos 
que ainda estão em formação. Esse grandioso gesto tende a ajudar os alunos a resolverem seus 
problemas, e que assim encontrem soluções.

Todas as relações querem sejam familiares, profissionais ou pessoais, devem ser permeadas 
pela afetividade, e esta pode ser validada por todos, em qualquer faixa etária e em qualquer nível 
social e cultural.

A afetividade está sempre presente nas experiências vividas pelas pessoas, no relacionamento 
com o outro, por toda a vida, desde seu nascimento.

Todo ser humano precisa de limites, mas de carinho e amor também. Um educando aprende 
o que é respeito e respeita a partir do momento em que vê o educador como um amigo que tem e 
espera respeito, como alguém que se preocupa de verdade com ele e que lhe mostra os caminhos.

Nota-se claramente que a afetividade é fundamental para a vida humana e que representa 
um dos aspectos mais significativos na construção de pessoas mais saudáveis, mais capazes de 
tomar decisões sábias e inteligentes, principalmente a importância que tem a afetividade na vida da 
criança e como essa relação vai influenciar não só na sua formação, mas em toda sua vida adulta, 
sua relação com o mundo.
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Acreditamos que os aspectos afetivos e cognitivos formam um par inseparável. No interior 
da vida escolar, principalmente na Educação Infantil, os alunos precisam vivenciar momentos que 
potencialmente geram crescimento, que vão ter implicações afetivamente marcantes em seu desem-
penho pedagógico.

Numa época de crises, tragédias e separações como a nossa, é necessário começarmos a 
pôr em prática nas escolas, ideias mais humanistas, que valorizem desde cedo à importância das 
emoções.

Concluindo, as instituições escolares, e neste caso específico, as de Educação Infantil, devem 
ser sempre um lugar de investigação por parte do professor de sua própria prática pedagógica. Devem 
ser também, um espaço dinâmico e vivo, no qual as crianças alcancem o pleno desenvolvimento de 
suas capacidades e potencialidades corporais, cognitivas, afetivas, emocionais, éticas, de relação 
interpessoal e inserção social. As instituições de Educação Infantil que primam pela qualidade da 
educação e propiciam interações sociais afetivas, contribuem para a formação de crianças saudáveis, 
inteligentes e, acima de tudo, felizes.
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RESUMO

Este artigo discorre sobre a ação família na educação das crianças e adolescentes e como isso 
reflete na escola. A ação familiar se inicia desde o berço, muito antes de a criança ir à escola. Mais 
à frente à escola deverá realizar uma parceria mútua com a família num ideal educativo. Levando 
sempre em consideração a características de cada um dos indivíduos envolvidos e do ambiente. 
Hoje a posição do aluno é muito diferente da que conheceram nossos pais e avós. Estes viveram 
entre a família e a escola, em meios homogêneos, onde todos admitiam os modos de vida aceitos 
pela maioria e rejeitavam quaisquer outros. Com o efeito da evolução das condições gerais da vida, 
em todos os meios, as crianças tornaram-se mais independentes, menos dispostas a obedecer à 
autoridade dos adultos. Posso verificar que as escolas de antigamente tinham o domínio de seus 
alunos, modelo que é almejado quando o assunto é disciplina. Tudo era organizado, conservado, 
os alunos tinham zelo pelo material e pela escola e havia uma atenção maior para aqueles alunos 
que estavam envolvidos em algazarras, prejudicando os demais colegas. A instituição tinha o poder 
do autoritarismo, da força repreensiva.

Palavras-chave: Disciplina; Família e Escola.

INTRODUÇÃO

O Objetivo deste trabalho é apresentar uma visão ampla da disciplina e indisciplina, como res-
ponsabilidades da família e da escola, e subsídios para os vários desafios que encontraremos durante 
a nossa vida de docente. Trabalharemos o conceito, as mudanças da sociedade com a modernização, 
a importância da família na educação de seus filhos e os esforços da escola na disciplina doa alunos, 
tendo sempre a prioridade na faixa etária da criança de acordo com seu desenvolvimento cognitivo e 
afetivo, com aprofundamento na psicologia e na história. Enfatizo a autoridade, normas de conduta, 
limites, valores para uma vida cidadã. A indisciplina é um dos grandes fatores que desfavorece o 
ambiente escolar. Prejudicando alunos, professores e todo o corpo de docente. Conduta desorde-
nada, como tumulto, bagunça, falta de respeito, falta de limites, mau comportamento, faz com que 
possamos refletir onde está o foco do problema. Todos que envolvem o aluno, mais propriamente as 
pessoas da família, influem muito no seu comportamento, pois os pais são os primeiros educadores.

INDISCIPLINA ESCOLAR E O PAPEL DA 
FAMÍLIA

DEISE MOREIRA CAMARGO DE SOUZA
Pedagogia Universidade de Mogi das Cruzes (UMC 2014).
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CONTEXTO HISTÓRICO DA DISCIPLINA FAMILIAR

De acordo com Tiba, os filhos não ficam indisciplinados de um momento para o outro. Eles 
são frutos de um longo processo educativo que começa desde o momento de seu nascimento.

No decorrer do seu crescimento, a criança passa por várias fases no seu desenvolvimento 
biológico. A disciplina está presente nesse processo e inicia desde o momento em que a criança 
começa a mamar.

Os pais muitas vezes quebram essa harmonia biológica causando a indisciplina no desen-
volvimento biológico de seus filhos. Às vezes, a criança nem sentiu fome ainda e a mãe se apressa 
para dar o leite, a qualquer choro.

Com um ano de idade aproximadamente, a criança já começa a andar e a correr. Ao correr, 
ela não sabe parar, cai e fica ali sentada. Achando que ela caiu por engano, a mãe, força a ajuda e 
quebra a naturalidade dos acontecimentos.

A indisciplina ocorre porque a mãe usa sua interpretação, em vez de averiguar com calma 
os desejos da criança, é resultado de um excesso de zelo, de um esforço tremendo para garantir o 
bem-estar de seu filho.

São muitas as situações em que os pais desrespeitam seus filhos no decorrer do seu desenvol-
vimento biológico, como mandar que a criança permanecesse quieta desnecessariamente; insistindo 
em que ela permaneça no colo de um estranho, mesmo que esta pertença à família.

Não é fácil para os pais reconhecem até que ponto está ajudando ou atrapalhando seu filho. 
Quando os pais não respeitam a disciplina biológica da criança, ela reage. Quanto mais velha for, 
mais rica será sua manifestação de desagrado.

Em qualquer mamífero, a mãe cuida da sua cria. No ser humano, esse cuidado se trans-
forma em proteção e responsabilidade sobre o filho. Portanto, é natural que qualquer mãe 
queira agradar seu filho de todas as maneiras, sendo muito fácil virar superproteção. (TIBA, 
2006, p.42).

Para Tiba, ainda que em outro momento os pais sentam-se responsáveis pelo tempo longe 
dos seus filhos na correria do dia a dia do mundo globalizado e assim deixam de impor regras e dão 
muita liberdade aos seus filhos. A situação chega ao ponto em que os filhos começam a controlar os 
pais. Os papeis se invertem, agora são os pais que são submetidos aos caprichos dos filhos, fazendo 
a todas as suas vontades e desejos.

Tiranas são as crianças que mandam e desmandam nos pais e avós e já querem mandar 
também nos seus professores e nos funcionários da casa. Estes adultos, mesmo tendo 
poder, não tem autoridade, pois os pequenos tiranos não lhe obedecem. Acabam tomando 
o poder pela autoridade que lhe foi conferida pelos próprios pais. Agora o ditado patriarcal 
do “burro-velho-quando-fala” fica assim:” quando um burrico grita (pais e avós) abaixam as 
orelhas”. (TIBA, 2016, p.72).

A DISCIPLINA DESEJADA NA FAMÍLIA
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A família é muito importante na vida escolar dos seus filhos, tornando-se uma grande aliada à 
disciplina escolar. Assim, a família deve sempre manter um diálogo constante com seus filhos sobre 
a realidade, o sentido da vida na sociedade em que vivemos.

Ela deve sempre dialogar de forma a trocar palavras significativas, para que seus filhos tenham 
uma postura crítica diante de alguns assuntos dos meios de comunicação, (consumismo, contra 
valores, exploração da sexualidade, mentiras do sistema, etc.)

Afirma Vasconcellos (1998), para essa comunicação aconteça é necessário reunir a família, 
impor limites, e fazer cumpri-las, deixar bem claro as regras, sempre falando a verdade, ou seja, a 
razão para tal regra, manter o diálogo com afeto e segurança, chegando a limite razoáveis e esta-
belecer horários para algumas atividades com assistir televisão, por esta ser umas das causas da 
família não ter uma comunicação constante, é necessário ter horário para desligar, para uma reunião 
de família.

Os pais não devem encobrir os erros de seus filhos, e acreditar na sua mudança, mostrar o 
que é certo, fazendo reconhecer o erro, não fazer pelos filhos o que eles podem fazer sozinhos, dar 
tarefas a eles, para criar o habito de ajudar em casa e ser pessoas responsáveis.

É importante que os pais não se sintam culpados por não ter muito tempo para com seus filhos 
e saber resolver os problemas em família, fazer bom uso do pouco tempo que lhe resta para educar 
seus filhos, pois o que vale é a qualidade.

Eles devem manter a calma sem perder a autoridade, explicar o porquê do não, incentivar 
a participar de jogos, ter um respeito mútuo, ou seja, de ambas as partes, não fazendo seus filhos 
dependentes e sim cria-los para a vida, para saber conviver em sociedade e ter uma visão sobre a 
realidade de mundo, respeitar os outros e a si mesmo.

RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO NO ÂMBITO ESCOLAR

Transpor limites: durante toda infância a criança se aventura para fazer algo ainda difícil de-
vido ás limitações de sua idade. Essa e a mola afetiva do desenvolvimento: ampliar os horizontes, 
ter êxito no que era antes impossível, compreender coisas antes inexistente ou misteriosa, impor a 
própria individualidade numa palavra, transpor limites.

Para Piaget, não é a pura maturação biológica que explica o desenvolvimento, mas sim as 
múltiplas interações com o meio físico e social. Educar uma criança, não é apenas impor-lhe limites, 
é, antes de qualquer coisa, ajuda-la cognitiva e emocionalmente.

A criança não deseja nada além do que ser mais criança. Verificamos é que muitas vezes, 
seja na família, na escola ou nos meios de comunicação, a educação, em vez de ajudar e estimular a 
criança a transpor limites, a mantém no seu estado infantil. Às vezes aproximam a cultura da criança 
ao invés de aproximar a criança da cultura.

Respeitar limites: a colocação de limites, no sentido restrito do termo, faz parte da educação 
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do processo civilizador e, portanto, a ausência total dessa pratica pode gerar uma crise de valores, 
uma volta a um estado selvagem em que vale a lei do mais forte. Na busca da realização da “vida 
boa”, o conceito de limite, no seu sentido restrito, também é uma boa metáfora. Saber não ultrapassar 
alguns limites e não se deixar amedrontar por outros é uma verdadeira arte que algumas pessoas 
desenvolvem com facilidade e outras nunca chegaram realmente a possuir. Cabe a educação ajudar 
as crianças a construírem e valorizarem tais limites.

Impor limites: ter segredos significa esconder algo. Em geral, o que se esconde são sentimen-
tos e ideias. Os motivos da ocultação são variados: medo, pudor, vergonha, interesse, etc. o segredo 
significa capacidade de a criança impor limites a intrusão de outrem nas esferas de sua intimidade. 
Consequentemente, pais agem de forma a obrigar os filhos a permanecerem tão transparente como 
eram antes: passam-lhe a ideia de que nada consegue esconder, forçam confissões, vasculham suas 
coisas, chegam a violar diários íntimos. Ora, nada mais prejudicial para a criança do que tal investida.

Um pai ou mãe não devem impedir que seus filhos tivessem segredos. Na escola também, 
como vimos, a intimidade tende a ser violada, ou pelo menos a ser ignorada. A atual tendência é 
observar a criança, fazer relatórios minuciosos, realizar longas entrevistas, exigir que ela se expresse 
que fale dela, de sua família, de seus amigos, de seus brinquedos etc.

Se nos adultos, podemos nos defender, é porque construímos fronteiras da intimidade. A criança 
também deve construir a sua, e que deve ser poupada de constantes exposições e interrogatórios. 
Pode-se dizer que o mal da educação é a indisciplina escolar, e está se expande num intervalo de 
variabilidade que pode ir do não querer emprestar a borracha a um colega, ou até falar quando não 
foi solicitado, e pela resistência a se sentar-se adequadamente na carteira.

Temos também aquele tipo de indisciplina considerada de natureza violenta, como agressivi-
dade física, ou até mesmo furar os pneus do carro do professor. Com tudo, veremos que o problema 
de aprendizagem e os de indisciplina torna-se um tanto exagerado.

A indisciplina escolar, nos dias de hoje, está relacionada a fatores biológicos, familiares e 
sociais, que por sua vez é a causa dos problemas de aprendizagem.
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O modo de agir do professor em sala de aula, mais que suas características de personali-
dade, que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos. O modo de agir do pro-
fessor em sala de aula fundamenta-se numa determinada concepção do papel do professor. 
(AQUINO, 1996, p.113)

Neste encontro, de seres vivos, seres humanos, confinados dentro dos limites da classe, 
professores e alunos se defrontam, se comunicam se influenciam mutuamente. Mesmo estando limi-
tadas por um programa, um conteúdo, um tempo predeterminado, normas diversas das instituições 
de ensino etc. O professor e o aluno interagindo, forma-se arma do processo educativo. Conforme 
o rumo que tome o desenvolvimento desta interação, a aprendizagem do aluno pode ser mais ou 
menos facilitada, orientada, mais para uma ou outra direção. Por certo, uma relação entre dois polos, 
cabe a ambos determinar o clima de sua relação; entretanto, professor e aluno desempenham papéis 
diferentes nessa relação “sala de aula” voltada para aprendizagem e cabe ao primeiro tornar mais 
parte das iniciativas, incluindo “dar o tom no relacionamento estabelecido entre eles”.

A educação formal é concebida como um processo ensino aprendizagem em que visa à pro-
dução de mudanças comportamentais (aprendizagem) no aluno. O professor não só influencia os 
alunos, mas também é influenciado por eles. Portanto, a todo o momento, ação e decisão se misturam.

Da parte do professor, talvez a imagem mais contundente seja a da solidão. O lugar docente 
sem a companhia do aluno pode tornar um deserto sem fim. Também o abandono, a sensação de 
perda da relação provocada pela apatia do aluno, um dos motivos de ruptura imaginaria doa parâ-
metros atitudinais docentes.

Já para os alunos, a ausência de movimento e estimulo (talvez o mesmo deserto do professor) 
é o principal obstáculo para uma ocupação vivaz do lugar discente.

Também o autoritarismo e a violência simbólica de alguns professores foram apontados como 
responsáveis pela sensação de exclusão da relação, além do medo decorrente das situações de 
avaliação.

A qualidade da interação professor-aluno estabelecida em sala de aula é fundamental.

A docência é colocada como uma profissão reacional complexa, em que a pessoa inteira é 
mobilizada, com afetos, desejos, valores e convicções.

O professor utiliza a si próprio como instrumento de trabalho. É necessário que o professor 
cultive atitudes que sustentem a situação relacional: O ouvir, o falar, o olhar, o prezar.

Segundo D’Antola (1989), o país passou por uma grande repressão durante o regime militar; 
o estudante não tinha o direito de escolha, opinião ou renovações de ideias, deveria obedecer às 
regras estabelecidas pelo o governo.

Com a chegada do regime democrático, abre-se as portas para uma mudança; espaços são 
cedidos para debates, novas opções e elaborações de caminhos para atender as necessidades e 
interesses da maioria. Começam as dúvidas e inseguranças, sem saber o melhor caminho a seguir, 
ou como fazer para acontecer a democracia de verdade, não havia uma receita de soluções prontas 
e eficazes.
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É implementada ações democráticas para poder evitar o autoritarismo, no entanto, essas 
ações desencadearam excessos de liberdade, levando desrespeito e confusão entre conceitos de 
autoridade e autoritarismo.

D’Antola (1989) diz que as mudanças de passagem do regime autoritário para o democrático 
trouxeram algumas consequências ao nosso país e assim na escola:

Ao ensaiarmos os primeiros passos para ações democráticas é natural que erros sejam co-
metidos. Corremos o risco de no afã de evitar o autoritarismo, cair no extremo oposto qual 
seja, o excesso de liberdade e autoritarismo. (D’ANTOLA, 1989, p.49)

Neste caso, tanto o autoritarismo como o democratismo não são positivos, pois o autoritarismo 
desconsidera os envolvidos, ou seja, pessoas envolvidas não são consultadas, não dão opiniões. Já 
no democratismo tem que se consultar todas as decisões e correr risco de considerar as competências 
necessárias para acontecer as ações.

É fundamental o debate, mas tem que ter limites, pois as decisões são tomadas levando em 
conta os conhecimentos e experiências acumuladas de outras pessoas, ou seja, temos que aceitar 
e confiar nas competências ou eficiências das pessoas que dependemos diariamente, que é uma 
decorrência do mundo moderno.

Já a escola carrega uma tradição autoritária, os poderes de decisões estão colocados na 
autoridade hierarquicamente superior e as relações se dão de cima para baixo, de forma vertical em 
que os alunos dependem das decisões de todos que hierarquicamente estão acima deles; mesmo 
sendo os sujeitos das ações da escola, não tomam decisões.

Como resposta desse acontecimento, só os educadores têm as competências para saber o que 
é melhor para o aluno; essa competência é obtida através de seu grau de formação e experiências 
acumuladas ao longo da vida profissional;

Mas, as relações de poder nas escolas nem sempre funcionam de acordo com os padrões de 
competências, nem sempre teoria e prática estão em harmonia, ou seja, valorizando o processo de 
aprendizagem do aluno, as causas da indisciplina na sua origem, mas na prática esquecem e agem 
de maneira vertical e autoritária.

Não ter vivencia da democracia é também um obstáculo para os professores, que se assus-
tam e pensar que deixando a relação horizontal pode perceber a autoridade e o aluno dominar. Isso 
realmente pode acontecer se for muito permissível.

Com base nesses fatores os alunos não participam das aulas, são obrigados a ficarem calados, 
quietos, são punidos ao se manifestarem, essas punições muitas vezes só servem para resolver os 
problemas do professor e da escola, querem alunos disciplinados e adaptados de acordo com as 
normas da escola

Em alguns casos as escolas tornam-se chatas para os alunos, sem atrativos; eles não apren-
dem sentem-se incapazes, infelizes e são reprovados. Isto gera uma insatisfação para os professores 
e muitas vezes o diretor leva a culpa. Sendo assim algumas escolas não são consideradas um local 
agradável ao aprendizado do aluno. Levando em conta que o clima em sala de aula é um fator muito 
importante para uma boa produção em sala de aula.
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D’Antola (1989) cita em sua obra, três tipos de clima em sala de aula, permissivo, autoritário 
e democrático.

Em climas com características democráticas, os alunos apresentam melhor desempenho, tan-
to em relação à produção de trabalho, quanto em relação as atitudes. Os psicólogos e professores 
chegaram a conclusão de que a permissividade é preferível a permissão limitada.

À medida que as crianças forem (adquiridas) adquirindo maior compreensão sobre o com-
portamento poderão participar da demarcação de seus próprios limites. (D’ANTOLA, 1989, 
p.52).

Sendo assim, mesmo antes de experimentar o clima democrático é necessário ter clareza da 
educação e do tipo do homem que se quer formar. No clima democrático professor tem autoridade, 
pois é o educador, tem experiência.

O professor e aluno não são nivelados, porém, deve haver um diálogo e participação do aluno 
e não deve haver antagonismos nesta relação. A autoridade é usada para dirigir a classe e tomar um 
clima de confiança entre professor e aluno para a aula ser mais produtiva.

A disciplina caótica de nosso país não pode nem ser identificada como laissez faire, pois é 
sutilmente direcionada para o caos e está provocando na população brasileira o desalento, a 
desesperança, a insegurança e mesmo e o medo de um futuro sombrio, de violência, miséria 
e fome. (D’ANTOLA, 1989, p.14)

É muito difícil falar de ordem e respeito no momento atual, pois a disciplina que tem o sentido 
de ordem, limites; é muito usada por autoridades que abusam do poder e tornam a favorecer a si 
próprios e seus membros, sendo que os outros sejam totalmente desfavorecidos.

Deveria ter uma disciplina para os líderes, ou seja, para submetê-los a ordens, limites, respeitar 
os valores humanos, conscientizar o povo, não enganar com falsas ofertas deixando o povo cego.

É preciso acontecer uma transformação, e para isso acontecer é necessária uma ajuda mútua, 
de várias instituições focando a valorização da população, ou seja, das classes populares. É preci-
so mudar o processo de disciplina do grande social (sociedade), pois a sociedade está totalmente 
corrompida, enfatiza as desigualdades, o racismo, desordem, indisciplina, assim que gera uma dis-
ciplina submissa e perturbada. É preciso mudar também a disciplina do médio social (escola), pois 
está cheio de falhas, ausente de seu verdadeiro foco. Mudar a disciplina do micro social (mestres) 
despreparados, desmotivados, desvalorizados, incapazes de perceber a própria força como agentes 
de transformações. E só assim poderá ser mudada a disciplina individual interna e externa dos ho-
mens insensíveis, cheios de diferenças, sem vigor para lutar por seus ideais, deixando se corromper.

Por isso é necessária uma mudança na disciplina dos nossos governantes, para que a sociedade 
seja mais prudente, que haja a igualdade entre as forças opostas e consequentemente teremos uma 
escola democrática e homens participativos. Tendo uma sociedade mais justa e equilibrada, teremos 
homens respeitados tanto sociais como individual.

O poder é uma relação de forças, torna-se possível porque quem exerce possui a capacida-
de de aumentar ou diminuir a satisfação das necessidades de outrem. (FURLANI, 1991, p.7)

Segundo Furlani (1991), o poder é uma relação entre pessoas de forças que só existem graças 
a pessoas que tem a capacidade de alterar ou induzir ao prazer, sendo positivo ou negativo para as 
pessoas.



72

Maio 2022Revista Territórios

E essa relação de poder nos dias de hoje, torna-se necessária na nossa sociedade moderna.

Entre essas relações de poder é necessário citar a do professor com o aluno, que é priorida-
de ser comentada neste momento. A autoridade do professor em relação ao aluno ocorre por meio 
de uma instituição formal que é a escola, é formada e aceita pela sociedade esta relação de poder, 
sendo assim a autoridade é necessária e aceita pela a sociedade.

Essa relação acontece também de modo diferencial, levando em conta a competência do 
professor através do domínio teórico e prático dos princípios da instituição. Para essa autoridade 
acontecer é necessário deixar claro os aspectos da liderança dos envolvidos, suas necessidades, 
objetivos e metas a serem cumpridos pelos alunos e professores.

Já tínhamos claro que a autoridade é uma atitude humana ante a natureza e o mundo; dói 
provem sua natureza psicológica. (FURLANI, 1991, p.20)

É claro que está interação de forças entre pessoas não é por meio de materiais violentos, mas 
por meios que possam aderir influencias no comportamento do individuo que esta exerce.

O conceder do poder nas instituições não diminuem as relações de forças entre pessoas, pois 
envolvem costumes, valores, cultura e tudo que está envolvida a sociedade.

Este poder não tem a função só de reprimir ou repreender, é aceito, porque traz algo de bom 
para os envolvidos, ou seja, há uma sensação prazerosa.

Há algumas críticas relacionadas a autoridade da escola, que só acontece para alcançar 
objetivos relacionados a cumprir atividades de trabalho com planejamento ou métodos científicos 
ou técnica mais adequada esquecendo dos princípios que norteiam a boa conduta dos seres parti-
cipantes da instituição escolar.

A função da escola deveria ser reprodutora para ajudar a todos, ou seja, usar a autoridade 
para a libertação coletiva dos favorecidos ao invés de ser para alguns privilegiados e voltar-se para o 
desenvolvimento da qualidade de vida humana cultivando o espaço de opção individual e promover 
a coletividade.

A autoridade hierarquizada em que o individuo só tem autoridade pela posição, não que ne-
cessariamente tenha competência, mas é protegida pela lei. Já a autoridade exercida pelo professor 
que tem competência põe seus alunos em uma ação democrática, através da ênfase na liberdade 
e igualdade, construindo assim seus conhecimentos por meio de liberdade de expressão de ideia, 
sentimento e participação, dando assim oportunidades e igualdade a todos envolvidos.

A autoridade que assim se exerce, ao invés de baseada na legalidade da posição do profes-
sor, decorre da sua legitimidade. (FURLANI,1991, p.30)

Essa autoridade é transmitida pelo aluno para o professor competente que atende as neces-
sidades de ambas as partes; professor e aluno.

De acordo com Furlani (1991), existem dois tipos de professores aqueles autoritários e aqueles 
com autoridade. O professor autoritário exerce o poder por natureza ligada ao seu papel, com difícil 
questionamento, quanto institucional. Já o aluno nem sempre pode exercer seu poder em relaciona-
mentos com os amigos e professores, o poder critico que não é permitido e estimulado, só é avaliado 
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levando em conta um comportamento dependente.

O professor com autoridade usa do poder que lhe é dado para atuar na sua função, facilitando 
a atuação do aluno, mostrando abertamente as ideias de acordo com a sua vivencia possibilitando 
as críticas necessárias à correção das decisões tomadas nas funções, atuadas pelo o professor que 
atua o seu poder.

O professor nega autoridade baseada na competência e da hierarquia que é dada a ele, na 
pratica em sala de aula. Ele pode recusar o poder que lhe é dada competência, negando-a exercer sua 
autoridade, mesmo assim o poder continua sendo exercido dentro da escola e em outras instituições.

No contexto autoritário, o professor tem o domínio do conhecimento. É exigida do aluno a me-
morização e repetição de formulas. O professor acredita que os alunos aprendem quando vão bem 
nas provas, mas essa aprendizagem não é duradoura, o aluno só decora e esquece com facilidade 
na vivencia fica claro quem dá as ordens e quem obedece, é valorizada a posição hierárquica e os 
alunos temem questionar.

A hierarquia é necessária quando necessária quando voltada para a objetivação pedagógi-
ca, para princípios de um bom ensino que se baseia no entendimento de que o professor é 
responsável técnico-político pela condução do processo de ensino-aprendizagem. (FURLA-
NI, 1991, p.38)

As desigualdades entre educador e educando não deve existir, mas sim o questionamento 
torna-se necessário na dinâmica didática. No autoritarismo oculto, o professor não fala no especifi-
co, mas no geral. A hierarquia continua e como está não dá ênfase, a responsabilidade de aprender 
passivamente fica por conta do aluno e o professor fica responsável por transmitir os conhecimentos 
de forma conteudista e quantitativa.

No modelo permissivo, tudo é permitido ao aluno pode se expressar, tudo acontece de forma 
espontânea sem limite. Sendo assim os alunos ganham o poder. O professor não assume o seu papel, 
observa, ouve o aluno, mas de fato não acontece uma aprendizagem significativa, pois a dinâmica, 
na pratica didática não será suficiente para a aprendizagem acontecer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos perceber que os autores da obra citadas, na maioria concorda que tanto a escola 
como a família são fundamentais para a formação disciplinar da criança.

Claro que cada um exercendo a sua função. A escola com a função de passar o conhecimento 
cientifico e a família com a tarefa de ensinar a criança os valores morais e afetivos.

A família tem que estar mais atenta as atitudes de seus filhos desde pequenos, não pode fa-
zer todas as suas vontades. Serem firmes em suas decisões e nunca voltar atrás do que decidiram. 
Deve dar tarefas aos seus filhos conforme sua idade e preencher o seu tempo com algo útil para seu 
desenvolvimento, colocar limites e saber dizer não na hora certas.

O ambiente escolar deve ser adequado ao aluno, na organização do espaço material e no 



74

Maio 2022Revista Territórios

relacionamento entre professores e alunos. O professor deve valer-se de alguns fatores estimulan-
tes como: Aspectos pessoais, capacidade de comunicação e de ter conhecimento do conteúdo a 
ministrar em sala de aula.

É fundamental que a escola estabeleça regras e regulamentos para que o trabalho educativo 
seja realizado de forma organizada e coerente. O fim da indisciplina começa quando a criança e os 
adolescentes são ouvidos, conhecer o objetivo de cada atividade e negociam a melhor maneira de 
atingi-los.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo compreender o desenvolvimento psicológico, cognitivo e social 
do ser humano, na visão de teóricos como Lev Vygotsky e Wallon, bem como suas contribuições na 
educação. Faremos uma breve reflexão sobre as concepções referentes aos jogos. Enfatizaremos 
a questão do contexto histórico em que viveram; a biografia de cada um; a concepção de homem 
que eles tinham; a visão de mundo; o que a cultura representa para eles; a escola e o papel que 
deveriam desempenhar; a construção do conhecimento; a função da motivação; o desenvolvimen-
to; o processo de aprendizagem da criança. Em linhas gerais, trata-se de um quadro comparativo 
mostrando as diferenças e semelhanças existentes entre os teóricos mencionados, principalmente, 
as contribuições que cada teoria tem dado à educação.

Palavras-chave: Interação; Desenvolvimento; Construção.

INTRODUÇÃO

Henri Wallon (1962) estudou o desenvolvimento da criança e os contextos educativos escola-
res, visto que o ambiente escolar tem características próprias. Une pessoas em torno de um objetivo 
comum: a instrução.

O autor trata os três campos funcionais – motor, afetivo e cognitivo – de forma indissociável. 
Para ele, seria impossível separar, já que o desenvolvimento de um causa impactos nos demais. 
Sendo assim, de acordo com as teorias, o processo de desenvolvimento decorre de esforços da 
criança para superar conflitos e crises decorrentes, tanto de sua origem em diferentes fontes de 
conhecimento, como de suas condições pessoais e sociais.

Wallon (1962) acredita que durante o processo de crescimento, as pessoas precisam de mo-
mentos de crises para adquirir conhecimentos e que isso só acontece por meio de uma leitura de 
mundo. Ele acredita que escolas devem criar situações educativas para direcionar as crises.

De acordo com Henri Wallon (1962), a dinâmica do desenvolvimento é complexa, não é está-
tica e homogênea. Transforma-se junto com a criança conforme fatores orgânicos e sociais e ritmo 
de desenvolvimento.

CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS DE 
WALLON E VYGOTSKY
ÉRIKA DE HOLANDA LIMEIRA
Graduação em Letras Licenciatura Plena pela Universidade Paulista - UNIP (2008); Graduação 
em Pedagogia Licenciatura Plena pela Universidade Nove de Julho - UNINOVE (2016); Pós-gra-
duada em Práticas em Alfabetização e Letramento pela HSM (2015); Pós-graduada em Educação 
Infantil pela HSM (2015) Coordenadora de Ação do Núcleo de Educação CEU Jaguaré da Prefei-
tura Municipal de São Paulo.
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Os fatores orgânicos são os responsáveis pela sequência fixa que se verifica entre os estágios 
do desenvolvimento e podem ter efeitos transformados pelas circunstâncias sociais ou pelo sujeito. 
A duração é relativa.

O ritmo de desenvolvimento é marcado por rupturas e reviravoltas. Por isso, a passagem de 
um estágio para outro não é simples. O que torna o desenvolvimento infantil repleto de conflitos.

Vygotsky (1934) foi um clássico do pensamento pedagógico, um marco para a educação, 
deixando vários legados, sendo eles: interação social, a linguagem como ferramenta cultural, a im-
portância dos recursos culturais presentes no ambiente e a interação docente-educando.Vygotsky 
(1934) afirma que as características humanas são resultado de características do meio externo e não 
estão presentes desde o nascimento.

Vygotsky afirma que não é somente por meio da aquisição da linguagem falada que o indivíduo 
adquire formas complexas de se relacionar com o mundo que o cerca. O aprendizado da linguagem 
escrita representa um novo e considerável salto no desenvolvimento da pessoa.

Dentro de um contexto educacional, discorreremos as principais contribuições na educação 
referentes aos dois teóricos acima citados.

HENRI WALLON

O psicólogo e pedagogo Henri Wallon (1897 -1962) foi contemporâneo de Jean Piaget e Lev 
Vygotsky. Foi quem desenvolveu a psicogênese da pessoa completa. Para ele, a gênese da inteli-
gência é biológica e social, significando que o ser humano é organicamente social e sua estrutura 
orgânica supõe intervenção da cultura. Assim, a teoria do desenvolvimento cognitivo de Wallon é 
centrada na psicogênese da pessoa completa. A teoria de Wallon percebe a criança a partir do seu 
desenvolvimento e não com conceitos prévios, prontos, o que possibilita muitas outras leituras. Na 
sua psicogênese, não é possível dissociar o biológico do social no homem, bem como a construção 
da atividade física, mental e afetiva, ou seja, o desenvolvimento global.

CONTRIBUIÇÃO PEDAGÓGICA

Para Wallon (1989), o meio, os objetos físicos e as relações humanas deste lugar possuem 
demasiada importância para o desenvolvimento do indivíduo. Com isso é indispensável o ambiente 
físico das instituições de Educação Infantil, devendo ser planejados e estruturados conforme as 
possibilidades e características das crianças. Para a construção do conhecimento a criança pre-
cisa indiscutivelmente do outro, por isso, é importante a interação da criança e o professor para a 
construção da personalidade e do conhecimento. Procurou reunir as dimensões cognitivas, afetivas 
e psicomotoras da criança de uma maneira integrada e articulada, além de propor a organização 
escolar em termos de planejamento de um espaço privilegiado de desenvolvimento e relacionamento.
Os estágios de sua teoria podem ser listados da seguinte forma: 1° Estágio-Impulsivo emocional, 1 
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ano (Afetividade); 2° Estágio – Sensório-motor e projetivo, 1 a 3 anos (Sensibilidade Exteroceptiva), 
intenso contato com os objetos e as perguntas que são, como faz, funciona; 3° Estágio- do Perso-
nalismo, 3 a 6 anos, formação da personalidade, consciência de si nas interações sociais, relações 
afetivas; 4° Estágio – Categorial, 6 a 11anos, consolidação da personalidade e interesse pelo saber 
,conhecer o mundo exterior e não só o dela; 5° Estágio – Adolescência, 11 anos em diante, puberdade 
e questionamentos pessoais, morais e existenciais.

Wallon (1989) destacou em sua teoria o desenvolvimento do caráter social da criança. Desta 
forma, levou a discutir os processos e ambientes sociais em que vivem as crianças que são a educa-
ção e a escola.Para se perceber como ser autônomo distinto do grupo familiar, a criança precisa de 
interações diferenciadas em que possa, em função de preferências e afinidades, escolher os com-
panheiros e as situações. Wallon reconhece a importância da criança como um ser completo, indo 
contra a fragmentação do motor afetivo e cognitivo, sendo que, para ele, são indissociáveis, por um 
causar efeito sobre o outro.(...) O processo de desenvolvimento da criança decorre de seus esforços 
para superar conflitos e crises decorrentes tanto de sua origem em diferentes fontes de conheci-
mento, como de suas condições pessoais e sociais. Nesse sentido o papel do professor passa a ser 
fundamental, repercutindo também na formação que este deve receber. (MAHONEY, 2004, p.10).Ao 
incorporar esses conhecimentos à formação de professor, o autor sugere posturas mais abrangentes 
por incluir em suas decisões não só considerações relativas ao cognitivo, mas também seu impacto 
sobre o motor e o afetivo. É fundamental o ambiente físico das instituições de Educação Infantil, 
devendo ser planejados e estruturados conforme as possibilidades e características das crianças. A 
interação da criança e o professor produz o conhecimento e constrói a personalidade do ser humano.

Para Wallon o trabalho pedagógico apresenta duas dimensões acerca do movimento da 
criança: a expressiva (afetiva), cuja função é comunicar desejos, sentimentos, emoções, ideias e 
necessidades e a interação social na qual o autoconhecimento é desenvolvido; a outra é a instru-
mental (cognitiva) que possibilita a descoberta do mundo, seus objetos, o falar, o abrir, fechar, andar, 
correr e conter movimentos.Para Garanhani e Nadolny (2008):Desde que nascem as crianças se 
movimentam e, progressivamente, apropriam-se de possibilidades corporais para a interação com 
o mundo. Por meio do movimento, aprendem sobre si mesmas, relacionam-se com o outro e com 
os objetos, desenvolvem suas capacidades e apreendem habilidades. Portanto, o movimento é um 
recurso utilizado pela criança, para o seu conhecimento e do meio em que está inserida para ex-
pressar seu pensamento e também experimentar relações com pessoas e objetos. Pelos gestos e 
posturas corporais, o professor pode identificar áreas cognitivo-afetivas a serem trabalhadas com o 
aluno. (GARANHANI E NADOLNY, 2008, p.66).

CONTRIBUIÇÕES EM RELAÇÃO AOS JOGOS (WALLON)

O referido autor Wallon tem quatro tipos de jogos de acordo com os estágios de desenvolvi-
mento do ser humano, sendo estes: Jogos funcionais: movimento e exploração do corpo e sentidos 
simples como o chacoalhar perna e braços; Jogos de faz de conta: imitação do seu ambiente social, 
imitar dos pais e da estrutura familiar (mamãe, papai e filhinho); Jogos de aquisição: compreender, 
conhecer: canções, histórias; Jogos de fabricação: atividade manual, criação, juntar e transformar, 
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combinação de objetos.Wallon (1981) percebe que o jogo é concebido a partir de como foi assimilado 
pelo adulto, com quatro fases determinadas que devam ser levadas em consideração, quais sejam:

• • Os jogos funcionais acontecem da forma mais simples e natural, quando a criança des-
cobre o prazer de produzir som, executar as funções que a evolução da motricidade lhe 
possibilita e sente necessidade de pôr em ação as novas aquisições, do tipo: gritar, explorar 
os objetos, entre outros.

• • Os jogos de ficção são atividades em que o faz-de-conta, a imitação estão presentes, 
ou seja, ela usa um brinquedo assumindo papéis de pessoas que estão presentes no seu 
dia-a-dia. (brincar de imitar os pais, o professor ou até mesmo um animal).

• • Nos jogos de aquisição a criança é “todo olhos, todos ouvidos”, começa por compreender, 
conhecer, imitar músicas, gestos, imagens.

• • Os jogos de fabricação, que são jogos em que a criança se entretém com atividades 
manuais de criar, combinar, juntar e transformar objetos. Os jogos de fabricação são quase 
sempre as causas ou consequências do jogo de ficção, ou se confundem num só. Quando 
a criança cria e improvisa o seu brinquedo: a boneca, os animais que podem ser mode-
lados, isto é, transforma matéria real em objetos dotados de vida fictícia.Wallon diz que é 
por meio da imitação que a criança vive o processo de desenvolvimento que é seguido 
por fases distintas, no entanto, é a quantidade de atividades lúdicas que proporcionarão o 
progresso, e diante do resultado, temos a impressão que a criança internaliza por completo 
o aprendizado, mas, ela só comprova seu progresso por meio dos detalhes.

LEV VYGOTSKY

Lev Vygotsky (1896 – 1934) foi um psicólogo e professor judeu-russo, foi influenciado pela teoria 
marxista e deu ênfase às experiências sociais e culturais no plano psíquico. Para ele, o homem é um 
ser sócio histórico que, conforme o meio em que vivem, as condições de vida, o momento histórico e 
os subgrupos dos quais as pessoas pertencem, vai influenciar o que a pessoa vai aprender e deter-
minará como ela será.O desenvolvimento para Vygotsky (2009) não precede a socialização, são as 
estruturas e as relações sociais que levam ao desenvolvimento das funções mentais. Pregava que 
a criança podia aprender por meio dos jogos, brincadeiras, da instrução formal e do trabalho entre 
um aprendiz e um aprendiz mais experiente.Nota-se um ponto interessante, Piaget acreditava que 
o indivíduo constrói a compreensão do mundo, o conhecimento sozinho, enquanto Vygotsky (2009) 
pensava na dependência das interações com as pessoas e com os instrumentos do mundo para o 
desenvolvimento cognitivo.Sabe-se que Piaget e Vygotsky, pais da psicologia cognitiva contemporânea 
propõem que o conhecimento é construído em ambientes naturais de interação social, estruturados 
culturalmente. Em consequência, segundo a posição construtivista, o conhecimento não é uma có-
pia da realidade, mas sim uma construção do ser humano.CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO

A Teoria de Vygotsky (2009) tem como princípio a análise dos seguintes fatores do desenvolvi-
mento: Filogenético (A espécie humana tem sua própria história), Ontogenético (O indivíduo tem sua 
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história), Sociogenético (O sujeito deve ser considerado em sua relação sociocultural) e Microgenético 
(O desenvolvimento do indivíduo é singular, cada um tem seu tempo de assimilação). O desenvolvi-
mento se dá de fora para dentro e o fato de aprender é que vai nortear o rumo do desenvolvimento 
que está ligado ao fator cultural. O desenvolvimento deve ser olhado de forma prospectiva para aquilo 
que deve ser aprendido, reconhecendo-se que todo mundo é modificável por meio da mediação. Não 
se deve ver o sujeito como estático, é preciso ver e respeitar sua potencialidade, assim, o trabalho 
educacional crescerá.Para Cole e Wertsch (1996), a mediação é o fato central da psicologia de Vy-
gotsky (Revista Portuguesa de Educação). É imprescindível aos educadores, professores, pedago-
gos, supervisores, psicopedagogos e diretores de unidade escolar cognitivistas adeptos da teoria de 
Vygotsky (2009), compreender que todo mundo é modificável por meio da mediação. É inegável que 
esta compreensão exige gostar de pessoas e acreditar no potencial humano, compreensão esta que 
é fruto das relações deste profissional mediador ao longo de seu próprio desenvolvimento humano.A 
relação de afetividade entre o processo de desenvolvimento e aprendizagem não pode se limitar a 
um único processo de desenvolvimento. Para Vygotsky (2009) há dois níveis de desenvolvimento: 
desenvolvimento real e o potencial ou proximal. Sobre a relação entre aprendizagem e desenvolvi-
mento, Vygotsky (2009) afirma que esses são processos com características próprias, contudo não se 
excluem, em conjunto é uma unidade.CONTRIBUIÇÕES EM RELAÇÃO AOS JOGOS (VYGOTSKY)

O jogo, para Vygotsky (2009), tem um aspecto psicológico para o desenvolvimento da criança. 
O brincar deve envolver o uso da imaginação e as suas situações são um dos elementos fundamen-
tais das brincadeiras, não deixando de citar o brinquedo que sempre comporta uma regra. Para ele, 
é papel da educação garantir o desenvolvimento de aptidões e possibilitar o acesso dos indivíduos 
aos elementos construídos pelo homem sócio culturalmente.Deverá caber ao professor a realização 
da mediação entre a criança e o mundo. Assim, propõe que o jogo é o primeiro instrumento utilizado 
para a aquisição do conhecimento, promove valores, normas, modos e a transmissão da cultura, 
além de estimular a criatividade e a incorporação de papéis sociais, colaborando com a aquisição da 
linguagem e favorecendo, assim, a função comunicativa, a capacidade de decodificar o contexto e o 
aprender a falar (brincadeiras mãe-filho).Portanto, é na situação de brincar que as crianças colocam 
questões e desafios além de seu comportamento diário, levantando hipóteses na tentativa de com-
preender os problemas que lhes são propostos pela realidade na qual interagem. Assim, ao brincar, 
constroem a consciência da realidade e, ao mesmo tempo, vivenciam a possibilidade de transformá-la. 
(VYGOTSKY, 2007, p.113).Cabe salientar que Vygotsky afirma que o foco do jogo não é só o prazer, 
o desprazer pode também fazer parte da procura do objetivo da brincadeira. A psicanálise também 
acrescenta o desprazer como constitutivo do jogo, especialmente ao demonstrar como a criança 
representa, em processos catárticos, situações extremamente dolorosas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo traz a contribuição de dois grandes teóricos na área educacional. Cada um com suas 
especificidades de modo a contribuir com o processo de aprendizagem.

Sendo assim, sugere-se que o professor compreenda as teorias do desenvolvimento humano 
e que tenha atitude de investigador do aluno e de sua prática docente, por meio de pesquisas na área 
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psicopedagógica. Conhecer os estágios no qual o aluno se encontra é de fundamental importância, 
pois a atuação se fará no momento certo.E isso poderá auxiliar os discentes a desenvolverem ha-
bilidades que os tornem capazes de solucionarem as suas dificuldades de aprendizagem.É válido 
ressaltar que as teorias apresentadas não só são fundamentais em suas individualidades, mas que 
o uso delas em conjunto é imprescindível para concretizar de fato um novo tipo de educação mais 
pluralizado e eficiente.
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo identificar e explicitar em que medida se podem conceber relações que se 
dão entre Linguagem e escola e o fazer psicopedagógico no ambiente escolar. Além disso, busca-se 
estabelecer relações, entre psicolinguística, e os saberes da Psicopedagogia, visando a contribuir 
para a formação e atuação do psicopedagogo institucional na escola. É por meio da linguagem que 
um indivíduo contextualiza o mundo em que vive estabelecendo relações sociais e aprendendo a 
cultura da sociedade em que está inserida. É também por meio da linguagem que se torna possível 
a alteração da realidade em que se vive. Além disso, a linguagem é responsável por um a série de 
processos cognitivos fundamentais para o desenvolvimento da intelectualidade dos indivíduos. Este 
artigo está baseado em pesquisas bibliográficas acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Escola; Linguagem.

INTRODUÇÃO

Psicolinguística e psicopedagogia, mais do que nunca a sociedade necessita de tais ferramentas.

Sua importância foi potencializada em especial com o advento da globalização, essa integra-
ção de povos e culturas trouxe inevitavelmente um imbróglio no que diz respeito a melhor maneira 
de estruturar um processo linguístico em uma sociedade cada vez mais heterogênea.

A aprendizagem é um processo por meio do qual a criança se apropria ativamente dos con-
teúdos e das experiências humanas, daquilo que o seu grupo social conhece.

Para que a criança aprenda, ela necessitará interagir com outros seres humanos, especial-
mente com os adultos e com outras crianças mais experientes.

O objetivo será o de identificar e analisar criticamente as diversas teorias sobre o ensino apren-
dizagem refletindo sobre a importância da psicopedagogia e a psicolinguística na aprendizagem, tendo 
em vista a diversidade de situações, condições e necessidades educativas no espaço escolar atual.

Para Vygotsky (1979), as relações sociais têm papel determinante nos processos de apren-
dizagem e desenvolvimento.

A IMPORTÂNCIA DA PSICOLINGUÍSTICA 
PARA A ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA

GRAZIELA DE CARVALHO MONTEIRO
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Ele considera que o indivíduo se forma em contato com o meio social que o rodeia e do qual 
faz parte, numa relação dialética em que ambos se modificam mutuamente.

Essa relação se dá por meio dos instrumentos criados pelo próprio homem para transformar 
a natureza, e mediante a linguagem, produzido culturalmente.

A integração entre psicopedagogia e psicolinguística é muito importante para que a oralidade 
se desenvolva plenamente, especialmente em crianças com dificuldades provenientes de limitações 
psicomotoras ou quaisquer outras externalidades.

O desenvolvimento de uma temática lúdica que permita a compreensão dos significados lin-
guísticos que constituem a fala é o ponto essencial desse processo.

A IMPORTÂNCIA DA PSICOLINGUÍSTICA PARA A ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA

O psicopedagogo institucional atuaria, principalmente, de uma maneira preventiva, evitando 
que a Escola se torne um espaço gerador de dificuldades de aprendizagem, zelando para que as 
individualidades nos processos de aprendizagem sejam respeitadas.

A psicopedagogia é uma área interdisciplinar, reunindo, portanto, o conhecimento de várias 
ciências e ramos do conhecimento. Busca compreender, de forma integradora, o processo de ensino 
e aprendizagem, que ocorre em dois espaços: o extraescolar e o intraescolar.

Disponível em: https://www.mamaeecia.com.br/estimular-linguagem-da-crianca/. Acesso em 10 jun. 2022;

Para tanto, analisa todos os elementos que fazem parte desse processo e os fatores que 
podem condicionar as dificuldades de aprendizagem e para ensinar.

A psicopedagogia fundamenta-se, assim no processo de aprendizagem, nas suas dificuldades, 
nas relações com o processo de desenvolvimento e nas questões relativas ao ensinar.

De acordo com Weiss (2004), a psicopedagogia procura, por meio de sua atuação, melhorar 

https://www.mamaeecia.com.br/estimular-linguagem-da-crianca/
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a relação do sujeito com a aprendizagem e também a qualidade no processo de construção das 
aprendizagens, tanto dos alunos quanto dos educadores.

Weiss (2004) afirma:

Que a inserção do educador no processo de aprendizagem, não como ensinante apenas, 
mas como uma aprendente. Nesta perspectiva, o educador precisa conhecer seu próprio 
processo de aprendizagem, seus próprios limites e possibilidades para entender como se 
dá a aprendizagem do aluno. Para ele, tanto aprendente quanto ensinante estão ativamente 
envolvidos nos processos. Weiss (2004, p.131)

Percebe-se que o objeto de estudo da psicopedagogia é o processo de ensino aprendizagem, 
que bastante complexo, pois envolve diversos elementos, fatores e concepções teóricas.

Ao estudá-lo, a psicopedagogia foca sua atenção na prevenção da dificuldade de aprendi-
zagem e também no seu processo de intervenção das dificuldades de aprendizagem e também no 
seu atendimento terapêutico.

Estuda a aprendizagem e a não-aprendizagem, procurando descobrir suas causas e tratar 
suas manifestações.

Barbosa (2001), também concebe a aprendizagem como processo contínuo e dinâmico que 
ocorre durante toda a vida do sujeito e resulta das interações deste com o meio, considerado em 
seus diferentes aspectos, já anteriormente mencionado.

Ressalta-se que as aprendizagens, para a autora não dizem respeito apenas às aquisições 
escolares, mas se relacionam a todas as aquisições, em qualquer espaço e tempo.

A aprendizagem não é a simples passagem da ignorância ao saber, sem resistências e con-
flitos. Nesse processo, acontece algo novo que não envolve uma simples reestruturação.

Trata-se, de um fenômeno a partir do qual um sujeito toma para si uma nova forma de conduta, 
transforma a informação em conhecimento, hábitos e atitudes novas.

A Psicopedagogia como uma atividade voltada para um atendimento personalizado àqueles 
alunos que merecem uma atenção especial exerce forte influência em todo o processo de ensino-
-aprendizagem, visto quer mediante da valorização do aspecto cognitivo como foco de reflexão.

Tanto o educador quanto o aluno passam a viver experiências relevantes não apenas para o 
processo de ensino-aprendizagem na escola, mas também para uma convivência maior que envolve 
o indivíduo e o seu meio numa construção significativa de aprendizagens por meio das experiências 
vivenciadas diariamente com o mundo e com as coisas nele existentes.

A PSICOLINGUÍSTICA, A LINGUAGEM E A APRENDIZAGEM

Inicialmente, o estudo da linguagem não se dava pela Linguística enquanto uma ciência 
autônoma, mas se dava com o uma especificidade dos estudos em Filosofia, por meio da Lógica. 
Essa constituição da Linguística como uma ciência se deu no início do século XX, com o trabalho 
de Saussure.
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Disponível em: https://amenteemaravilhosa.com.br/psicolinguistica-ciencia-da-mente-e-da-linguagem/. Acesso em 10 
jun. 2022;

Dessa forma, também podemos assinalar o caráter interdisciplinar da Linguística, como já 
assinalamos o caráter multidisciplinar da Psicopedagogia.

Se pensarmos que essa apropriação se dá, principalmente por meio da escrita e da leitura, 
torna-se imprescindível o conhecimento de teorias que investigam essa relação para o desenvolvi-
mento de um trabalho que investigue qualitativamente o processo de aprendizagem em um ambiente 
escolar. A psicolinguística é uma ciência encarregada de estudar como as pessoas compreendem, 
produzem, adquirem e perdem a linguagem.

A psicolinguística como ciência estuda um amplo leque de problemas relacionados como os 
mecanismos humanos de aquisição e uso da linguagem, com as estratégias e elementos fundamentais 
universais, ou seja, próprios da espécie humana como tal, e com as suas peculiaridades específicas 
do uso da linguagem em diferentes condições em razão da ação de fatores internos e externos.

Cabe também lembrar que essa ciência tende a ser empírica (CUNHA, COSTA e MARTE-
LOTTA, 2010), ou seja, busca a comprovação de suas hipóteses em dados observáveis na realidade 
dos falantes.

https://amenteemaravilhosa.com.br/psicolinguistica-ciencia-da-mente-e-da-linguagem/
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Disponível em: https://queconceito.com.br/psicolinguistica. Acesso em 10 jun. 2022;

A Psicopedagogia, de igual maneira, vem a ser um campo de atuação cujos estudos partem 
sempre da prática, da realidade do aprendente e a teoria vem a desempenhar o papel de norteador 
dessa prática, aperfeiçoando-a por meio de uma investigação reflexiva.

A consciência linguística é também relacionada com as formas de uso da linguagem em situ-
ações sociais especificas concretas.

Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/prolingua/issue/view/2619. Acesso em 10 jun. 2022;

A criança estrangeira começa a adquirir a linguagem em contexto pessoa a pessoa. Aos pou-
cos ela aprende que a linguagem é um mecanismo que permite lidar com os vários tipos de pessoas 
nos vários tipos de situações.

https://queconceito.com.br/psicolinguistica
https://periodicos.ufpb.br/index.php/prolingua/issue/view/2619
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As ideias de Piaget (1997), sobre a aquisição da linguagem são muito simples, apesar de 
terem revolucionado o estudo da linguagem como também do pensamento das crianças, seus es-
tudos centravam-se apenas nas características das crianças, naquilo que ela tem e não, nas suas 
deficiências com relação aos adultos.

Para ele assim como também para os behavioristas a criança adquire sua linguagem por 
intermédio de suas relações com o meio.

O ponto forte de sua teoria é a revelação e a classificação de novos fatos, sempre evitando a 
generalização para não correr o risco da coexistência de duas posições opostas, da dualidade que 
ocorre em consequência da grande incompatibilidade entre as teorias.

Piaget considera o egocentrismo, que para ele ocupa uma posição genética, como o elo de 
toda a característica lógica das crianças, como também uma estrutura intermediária entre o pensa-
mento autístico e o pensamento dirigido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro de uma perspectiva institucional, o foco do trabalho do psicopedagogo no âmbito es-
colar está na prevenção ao fracasso escolar, sendo essa a principal preocupação dos estudos em 
Psicopedagogia.

A Linguística, em especial, em seus estudos aplicados, também vem tomando o fracasso es-
colar como uma de suas principais preocupações e vem focando seu trabalho também na luta pela 
sua prevenção e pela sua redução depois que já está instituído.

As contribuições trazidas pela Psicolinguística trazem olhares específicos para questões al-
tamente debatidas no campo da Psicopedagogia, ambas ligadas ao problema do fracasso escolar.

A Psicolinguística pode contribuir para um debate sobre as relações entre homem, pensamento 
e linguagem.

Considerando-se que a aprendizagem se constitui na integração entre todos esses fatores, uma 
vez que o homem é um ser biológico, psicológico e social, as contribuições trazidas por esses esco-
pos teóricos são de grande valia para a constituição da formação de um psicopedagogo institucional.

Se integradas à sua formação multidisciplinar, as percepções teóricas trazidas pelas ciências 
linguísticas podem auxiliar o psicopedagogo no desenvolvimento de uma melhor prática, pois não 
podemos negar o fato de que quanto mais se sabe, maiores são as alternativas de atuação.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma breve reflexão sobre a real contribuição das 
atividades lúdicas para a psicomotricidade e o consequente desenvimento das ações psicomoto-
ras, cognitivas, sociais e afetivas das crianças da educação infantil, demonstrando que por meio 
de jogos, brincadeiras e demais atividades lúdicas, tanto a afetividade quanto a personalidade da 
criança progridem, visto que ela utiliza seu corpo para se relacionar e mostrar os seus sentimentos. 
A psicomotricidade contribui de maneira significativa para a formação e edificação do esquema cor-
poral e tem como intuito incentivar a prática do movimento em todas as fases da vida da criança. 
A ludicidade tem sido incorporada em diversaas áreas do conhecimento tanto na escola como no 
trabalho, ou seja, as atividades lúdicas estão vinculadas à alegria, ao humor, à espontaneidade e 
ao prazer, o que proporciona satisfação na realização de determinada atividade. Assim, essa é a 
melhor maneira para as crianças interpretarem e assimilarem o mundo, a cultura, as relações e os 
afetos das pessoas. Esses conceitos vinculam as atividades lúdicas ao prazer e à cultura em si, e 
não devem ser vistas como atividades sem objetivo definido, pois mesmo quando a criança brinca, 
ela está construindo seu desenvolvimento. Considerando que o ato de brincar é fantasiar, inventar, 
criar, entender, construir, modificar, imaginar e experimentar, a criança retira os conteúdos da brinca-
deira mediante impressões e sentimentos que adquire nelas. As atividades lúdicas possuem grande 
valor e isso em todas as fases da vida do indivíduo. Este movimento de criar, inovar, imaginar de 
maneira lúdica é algo extremamente produtivo, pois brincar, jogar, interpretar, cantar e dançar, entre 
outras, contribui decisivamente para o desenvolvimento de áreas importantes da personaidade como 
inteligência, afetividade, atenção, imaginação, memória e criatividade. Atividades lúdicas são a base 
que possibilita que as crianças se conscientizem a respeito dos seus corpos e de suas capacidades 
motoras. O professor precisa saber interagir com a criança de modo a ser um agente facilitador, 
criativo, mediador de conflitos, expositor de novas ideias, novos espaços e novas atividades, sem-
pre considerando a capacidade, as limitações e a individualidade dos seus alunos, encorajando-os 
sempre. Dessa forma, a troca de experiências, o convívio com as diferenças, o aperfeiçoamento 
da linguagem, a apropriação dos ensinos são consequencia e devem ser trabalhadas com foco, 
determinação, paciência, acolhimento, e constante aprimoramento.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Ludicidade; Brincadeiras; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Período marcante no processo de formação do ser humano, a Educação Infantil é focada e 
dirigida às crianças em fase inicial de até cinco anos de idade, aproximadamente. “A educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 
cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, completando a ação 
da família e da comunidade” (LDBEN - BRASIL, 1996). Estes aspectos são inteiramente abordados 
no exercício de atividades lúdicas, que não podem jamais serem encaradas como um momento de 
distração ou passatempo. Estas atividades possuem uma função pedagógica importantíssima, pois 
ao realizá-las, a criança vivencia o prazer de agir e o prazer de projetar-se no mundo, numa dinâmica 
interior que promove o desenvolvimento de sua evolução psicológica e psicomotora.

O lúdico possui uma característica essencial de algo associado àquilo que não é produtivo, 
sem compromisso e sem seriedade. Porém, para a Educação Infantil, esta visão não se encaixa, pois 
“...brincar é agir lúdica e criativamente, e tal fenômeno acontece em todas as fases da vida humana, 
fugindo a restrição da esfera da infantilidade, o brincar faz parte de um fenômeno psicológico de tran-
sição entre a subjetividade e a objetividade. Assim fazem cientistas, artistas, criadores e inovadores, 
portanto, o exercício da criatividade e da ludicidade por intermédio do brincar são de fundamental 
importância para a formação de indivíduos capazes de inovar e administrar melhor a vida individual 
e social. A importância do brincar é enfatizada em todas as fases da vida, portanto, este exercício 
de criar, brincar e imaginar, agindo ludicamente, está longe de ser algo improdutivo” (PORTO, 2002, 
p. 52). O brincar não significa apenas recrear, mas sim desenvolver-se integralmente.

Através do brincar a criança pode desenvolver áreas da personalidade como inteligência, 
afetividade, criatividade além de capacidades importantes como atenção, memória, a imita-
ção e a imaginação. Acrescenta-se que as brincadeiras são o modo básico pelo qual elas 
tomam consciência de seus corpos e de suas capacidades motoras. Assim, brincar tam-
bém serve como importante facilitador do crescimento cognitivo e afetivo da criança pe-
quena, bem como importante meio de desenvolver as habilidades motoras e rudimentares 
(GALLAHUE, 2013 p. 49).

Considerando que as atividades lúdicas levam a criança a fantasiar, inventar, criar, entender, 
construir, modificar, imaginar e experimentar, ela extrairá destas atividades todos os conteúdos pos-
síveis, mediante impressões e sentimentos que adquire nelas. A incorporação de brincadeiras na 
prática pedagógica desenvolve diferentes atividades que contribuem para inúmeras aprendizagens 
e para a ampliação de toda a rede de significados construtivos da criança.

As brincadeiras funcionam como exercícios vinculados ao prazer de viver e aprender de 
forma natural e agradável e elas passaram a ser vistas com seriedade, tanto que hoje, a 
importância das brinquedotecas e espaços para desenvolvimento de jogos e brincadeiras 
é cada vez maior. A infância é um conjunto de possibilidades criativas que não devem ser 
abafadas. O ser humano tem uma necessidade vital de saber, de pesquisar, de trabalhar. 
Essas necessidades se manifestam nas brincadeiras, que não são apenas diversão, mas 
um efetivo trabalho (GADOTTI, 1994 p. 53).

É brincando que a criança aplica significado ao seu mundo, visto que esta capacidade não 
está no conjunto de palavras, mas nas brincadeiras. Enquanto brinca a criança experimenta a pos-
sibilidade de reorganizar-se internamente e de forma pulsante. Por isso, incentivar as brincadeiras 
na Educação Infantil é uma tarefa indispensável ao educador, pois na atividade lúdica o que importa 
não é o produto da atividade em si, mas o que dela resulta, como o próprio movimento e suas de-
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corrências. As brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento da atividade psíquica e da 
atividade motora das crianças.

A criança, ao explorar o ambiente no qua está inserida, passa por experiências concretas, 
indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual, e é capaz de tomar consciência de si 
mesma e do mundo que a cerca. E a educação psicomotora para ser trabalhada necessita 
que sejam utilizadas as funções motoras, perceptivas, afetivas e sócio-motoras (BARRETO, 
2000 p.49).

CONCEITOS BÁSICOS DE PSICOMOTRICIDADE

Em suma, Psicomotricidade é o campo transdisciplinar que estuda as relações entre a ativi-
dade psíquica e a atividade motora. A atividade psíquica é o conjunto que integra as sensações, as 
emoções, os afetos, os medos, as representações, as simbolizações e as ideias. A atividade motora 
incorpora a relação entre os cinco subsistemas motores neurológicos principais: piramidal, extrapira-
midal, cerebelar, reticular e medular. Assim, conceitualmente, a atividade motora não é mais do que a 
materialização da atividade psíquica e vice-versa. “Ela se constitui por um conjunto de conhecimentos 
psicológicos, biológicos, fisiológicos e neurológicos que permitem, utilizando o corpo como mediador, 
abordar o ato motor humano com o intento de favorecer a integração deste sujeito consigo e com o 
mundo dos objetos e das pessoas” (FONSECA, 2008, p.86).

Portanto, o desenvolvimento psicomotor está diretamente associado com o processo de 
maturação que acontece desde a concepção, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, 
afetivas e orgânicas. Sua dinâmica de funcionamento é composta por três sistemas: Estimulação, 
no qual as informações do ambiente interno e externo são coletadas pelos órgãos sensoriais. Inte-
gração, que executa o armazenamento e o processamento dessas informações, as quais serão a 
base para ativar as sensações de percepção, memória, planejamento e consciência. E Resposta, 
que é a exteriorização por intermédio da ação motora de tudo aquilo que foi processado. Sendo o 
ser humano um conjunto complexo de emoções e ações produzidas por meio do contato corporal, 
as atividades psicomotoras favorecem o desenvolvimento afetivo entre as pessoas, o contato físico, 
as emoções e as ações. O intuito da Psicomotricidade é desenvolver as possibilidades motoras e 
criativas do ser humano em sua plenitude, partindo do seu corpo, levando à execução de atividades 
com base no movimento.

A Psicomotricidade se ocupa com o indivíduo e as suas relações com o corpo, processando 
os fatores inerentes ao desenvolvimento, contribuindo decisivamente em sua expressividade plena.

Seu principal objetivo é incentivar a pratica do movimento em todas as etapas da vida da 
criança. Esta abordagem da psicomotricidade na educação infantil permite que a criança 
tenha consciência do seu corpo e a possibilidade de se expressar por meio deste. Uma das 
suas funções mais importantes é desenvolver o aspecto comunicativo do corpo, o que equi-
vale a dar ao indivíduo a possibilidade de dominar seu corpo, de economizar sua energia, de 
pensar seus gestos a fim de aumentar-lhes a eficácia e a estética, de completar e aperfeiço-
ar seu equilíbrio (GONÇALVES 2009, p.21).

Antigamente, a psicomotricidade era utilizada apenas na correção de alguma, debilidade, 
dificuldade, fragilidade ou deficiência. Entretanto, nos dias de hoje, ela ocupa um lugar importante 
na educação infantil, sobretudo na primeira infância, em função do reconhecimento de que existe 
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uma interdependência considerável entre os desenvolvimentos motores, afetivos e intelectuais. A 
psicomotricidade é a ação do sistema nervoso central que produz uma consciência no ser humano 
sobre os movimentos que ele pratica por meio dos padrões motores, como a velocidade, o espaço e 
o tempo. Uma concepção de movimento estruturado e integrado, em função das experiências vividas 
pelo indivíduo cuja ação é resultante de sua individualidade e sua socialização.

A psicomotricidade intenciona proporcionar ao aluno as condições mínimas necessárias para 
um bom desempenho escolar.

Neste sentido, ela pretende aumentar o potencial motor do aluno, dando-lhe recursos e fer-
ramentas para que desenvolva com maior grau de satisfação suas potencialidades cogniti-
vas e pedagógicas. Na medida em que dá condições à criança de se desenvolver melhor em 
seu ambiente, a psicomotricidade é vista como preventiva. E, também, como reeducativa, 
quando trata de indivíduos que apresentam dificuldades cognitivas e motoras desde o mais 
leve retardo motor até problemas mais sérios (LE BOULCH, 1984 p.101).

Nesse contexto, a psicomotricidade não tem a ver apenas com o corpo e com o movimento em 
si, porém vai muito além, sendo responsável também pela mente e até mesmo pelo comportamento.

A psicomotricidade como seu nome indica, trata de relacionar os elementos aparentemente 
desconectados, de uma mesma evolução: o desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento 
motor. Parte, portanto, de uma concepção do desenvolvimento que coincide com a matu-
ração e as funções neuromotoras e as capacidades psíquicas do indivíduo de maneira que 
ambas as coisas não são duas formas, que até então eram desvinculadas, na realidade 
trata-se de um mesmo processo (COSTALLAT 2002, p. 22).

BRINCADEIRAS E JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

É incontestável, hoje em dia, a importância das atividades lúdicas na educação infantil, fato 
que nem se discute mais na esfera acadêmica. Inclusive, esta visão pedagógica já é defendida, 
estimulada e praticada há séculos, Exemplo disso, encontra-se nos ensinos do educador alemão 
Froebel (1782-1852), que considerava as brincadeiras como o primeiro recurso para aprendizagem, 
assim, ele é reconhecido como o pioneiro na introdução das brincadeiras no cotidiano escolar infantil.

Este educador elaborou canções e jogos para educar, fazendo uso de sensações, emoções 
e brinquedos pedagógicos, enfatizando o valor da atividade manual, e defendendo uma pro-
posta educacional que incluía atividades de cooperação e participação. Froebel, seguindo 
suas convicções, fundou a escola infantil destinada aos menores de oito anos e, posicio-
nando uma proposta educacional que dava ênfase à liberdade da criança. Por este motivo, 
passou a ser visto como uma ameaça ao poder político alemão, levando o autoritarismo 
governamental da época a fechar os “jardins de infância” daquele país, por volta de 1851. 
Na mesma época, influenciadas por Froebel, algumas experiências educacionais para as 
crianças pequenas foram realizadas no Brasil. (KOCH, 1982 p. 63).

Para qualquer criança, os jogos e brincadeiras não representam somente um momento de 
prazer ou de entretenimento. No brincar, mesmo sem a intenção, a criança exercita diversos movi-
mentos que auxiliarão no seu desenvolvimento e também no seu relacionamento interpessoal. Além 
disso, muitos aspectos físicos e sensoriais são desenvolvidos mediante jogos, exercícios e ativida-
des que a criança possa vir a fazer de maneira lúdica, contribuindo para o aperfeiçoamento da sua 
percepção, força, resistência, habilidades motoras etc. O impacto das brincadeiras no processo de 
aprendizagem é muito significativo.

Através da brincadeira podemos trabalhar a linguagem e a comunicação da criança, pois 
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até mesmo sozinha ela se comunica com seu imaginário e no faz de conta, pois acaba 
conversando com seus brinquedos ou com algum amiguinho de sua imaginação. Através da 
brincadeira a criança cria a zona de desenvolvimento proximal, dando um salto no desenvol-
vimento e na aprendizagem infantil, pois durante a brincadeira ocorrem as mais importantes 
mudanças no desenvolvimento psíquico infantil (CORDAZZO, 2007 p. 4).

As atividades lúdicas possibilitam à criança aprender a respeitar regras, a ampliar o seu rela-
cionamento social e a respeitar a si mesma e ao próximo. Por meio da ludicidade a criança começa a 
expressar-se com maior facilidade, ouvir, respeitar e discordar de opiniões, exercendo sua liderança, 
e também aprendendo a ser liderada. Em contrapartida, em um ambiente austero e sem motivação, 
as crianças acabam se furtando a expressar seus pensamentos e seus sentimentos e a realizar 
qualquer outro tipo de atividade, pois tem o temor de sofrerem algum tipo de constrangimento.

A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de seu dia-a-dia. Portanto, 
as crianças, tendo a oportunidade de brincar, estarão mais preparadas emocionalmente 
para controlar suas atitudes e emoções dentro do contexto social, obtendo assim melhores 
resultados gerais no desenrolar da sua vida (ZANLUCHI, 2005, p.91).

Ao brincar a criança se prepara para a vida, pois é por meio da atividade lúdica que ela vai 
tendo contato com o mundo físico e social, bem como vai descobrindo paulatinamente como as coisas 
são e como funcionam. Fica claro, então, que quando a criança brinca, parece mais madura, uma 
vez que ela passa a adentrar, mesmo que simbolicamente, no mundo adulto, o qual vai se abrindo 
para ela, possibilitando que ela possa lidar com as diversas situações que surgem.

Brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais ou intelectuais. Quando 
a criança não brinca, ela deixa de estimular, e até mesmo de desenvolver suas capacidades 
inatas, podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e agressivo. Já quando brinca à von-
tade tem maiores possibilidades de se tornar um adulto equilibrado, consciente e afetuoso 
(VELASCO, 1996 p 78).

Dessa forma, as atividades lúdicas como os jogos, brincadeiras, músicas, danças e outras 
mais, tem papel fundamental no desenvolvimento infantil, na medida em que a criança pode sempre 
produzir e aprender novos significados. O aspecto lúdico, voltado para as crianças, contribui decisiva-
mente para a aprendizagem e o desenvolvimento integral nos aspectos físico, social, cultural, afetivo 
e cognitivo e, portanto, desenvolve o indivíduo como um todo. Sendo assim, a educação infantil deve 
considerar o lúdico como parceiro e utilizá-lo amplamente para conquistar o aprimoramento escolar 
dos seus alunos.

O PROFESSOR COMO AGENTE MEDIADOR

É consenso geral o reconhecimento do valor educativo das atividades lúdicas na educação 
infantil, todos concordam que jogos e brincadeiras são indispensáveis para a aprendizagem da 
criança. Com base nisso, os professores devem incluir a brincadeira dentro do universo escolar, 
reconhecendo-a como um mecanismo para o aprimoramento da criança, com o objetivo de ensinar 
brincando, uma vez que criança e brincadeira formam uma dupla que combina perfeitamente. É 
praticamente impossível imaginar uma criança que não goste de brincar e que não deixa se envolver 
pela imaginação.

Por isso, o brincar permite pensar num ensino e numa aprendizagem mais envolventes e 
mais próximos da vida real, pois possibilita estabelecer uma relação intensa entre a realidade e a 
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fantasia. Portanto, é crucial reconhecer a ludicidade como uma estratégia a mais na sala de aula, 
sendo muito importante reforçá-la como mais um instrumento pedagógico. Ao reconhecer que a 
brincadeira desenvolve os aspectos físicos e sensoriais, além do desenvolvimento emocional, social 
e da personalidade da criança, tornar este recurso como métodopedagógico é algo que o professor 
deve considerar

Como dizia o notável poeta e escritor Carlos Drumond de Andrade: ...Brincar com as crian-
ças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é 
vê-los sentadinhos e enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para 
a formação do homem (FORTUNA, 2000 p.1).

O professor deve ter participação efetiva no processo, interagindo com a criança de modo que 
possa assumir o papel de um agente facilitador, interventor, problematizador e propositor de novas 
ideias, interessado em conseguir espaços apropriados para as atividades lídicas, levando em conta 
as reações das crianças e as encorajando em suas maneiras de brincar e de compreender o mundo. 
Assim, o educador e as crianças, juntos, formarão uma pareceria que poderá transformar e descobrir 
diferentes modos de se relacionarem.

Quando o educador compartilha uma brincadeira ou um jogo com a criança, ele pode aju-
dá-la a enfrentar eventuais insucessos, estimular seu raciocínio, sua criatividade, reflexão, 
autonomia etc. Isto quer dizer que, quando o educador tem a intenção de brincar junto com 
a criança, pode criar diversas situações que estimulem o seu desenvolvimento, sua inteli-
gência e afetividade (MACHADO & NUNES, 2011, p.29).

Dentro da sala de aula, o espaço de trabalho pode ser adaptado em espaço de jogos e brin-
cadeiras, podendo ser dividido com mesas, cadeiras, divisórias etc. Contudo, fora da sala de aula, 
especialmente no pátio, as brincadeiras acontecem de maneira totalmente espontânea, e com certeza 
este local passará a ser também onde a atividade física predominará. Assim, as atividades lúdicas, 
os jogos e as brincadeiras podem e devem não apenas fazer parte das atividades curriculares, es-
pecialmente na Educação Infantil, mas, principalmente, oferecer um tempo pré-determinado durante 
o planejamento para que ele aconteça de fato.

É de fundamental importância selecionar brinquedos que levem os alunos a transformarem, 
criarem e ressignificarem sua realidade, estimulando não só a criatividade, por meio da ativi-
dade lúdica, mas também a resolução de problemas, tomada de decisões e cooperação no 
trabalho em grupo. A proposta de utilização do brinquedo e da brincadeira em sala de aula, 
principalmente como recurso pedagógico, objetiva então estimular o desenvolvimento dos 
alunos por meio de um elemento comum. Mas qual seria o papel do professor nesse contex-
to do brincar? Para que o brincar aconteça, é necessário que o professor tenha consciência 
do valor das brincadeiras e dos jogos para a criança, o que indica a necessidade desse 
profissional conhecer as implicações nos diversos tipos de brincadeiras, bem como saber 
usá-las e orientar sua realização (TEIXEIRA, 2010, p. 65).

O professor precisa compreender a necessidade de inserir essas atitvidades lúdicas na sua 
prática pedagógica. O brincar não deve estar presente na rotina infantil somente na hora do intervalo 
escolar, mas deve, seguramente, tornar-se uma atitude cotidiana no trabalho do professor, que pode 
organizar sua sala de aula de forma lúdica e adaptável para esta finalidade. Para compreender melhor 
a importância do lúdico em sala de aula, o professor necessita vivenciar o universo infantil e trazer 
o “brincar” para fazer parte da sua vida.

O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
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As atividades lúdicas devem estar semre sendo contextualizadas e aperfeiçoadas. Devem ter 
foco e objetividade, e não apenas serem jogadas ao acaso.

A atividade lúdica, o jogo, o brinquedo, a brincadeira, precisam ser melhorados, compre-
endidos e encontrar maior espaço para serem entendidos como educação. Na medida em 
que os professores compreenderem toda sua capacidade potencial de contribuir no desen-
volvimento infantil, grandes mudanças irão acontecer na educação e nos sujeitos que estão 
inseridos nesse processo (CARVALHO, 1992, p. 28-29).
As atividades lúdicas devem oportunizar aos alunos novas descobertas. Cabe ao professor 
buscar em diversas fontes, materiais que possam auxiliá-lo em sua prática. É necessário 
ter sempre em mente que atividades lúdicas podem (e devem, sempre que possível), ser 
interdisciplinares, haja vista a abrangência maior de possibilidades de aprendizagem por 
parte do aluno, e de possibilidades de desdobramentos da aula, por parte do professor 
(KISHIMOTO, 1993, p.60).

Um conceito bastante importante é o de que as atividades propostas pelo educador precisam 
estar devidamente embasadas teoricamente, o jogo não pode ser proposto se não tiver objetivo de-
finido, pois o processo ensino/aprendizagem ocorre a partir do momento em que o aluno percebe, 
compreende e vivencia a experiência do jogo. Quando o jogo é inserido na rotina da sala, o profes-
sor deve ter conhecimento que aquele momento não será apenas uma mera distração, sendo de 
extrema importância definir objetivos a serem alcançados e, quando executados. O professor será 
um mediador e estará ali para fazer as diferentes e necessárias intervenções.

Quando refletem sobre as possibilidades de intervenção e de ensino com a utilização do 
lúdico, os educadores sempre relatam experiências em que estão presentes sentimentos e 
posicionamentos que evidenciam a relação entre educador e educando, adulto e criança. 
Nessa perspectiva, se o educador souber observar as perguntas que seus alunos fazem, a 
maneira como exploram objetos e brinquedos, ele irá perceber que existem inúmeras possi-
bilidades de intervenção durante as atividades pedagógicas desenvolvidas na sala de aula. 
A ludicidade como prática pedagógica requer estudo, conhecimento e pesquisa por parte do 
educador (RAU, 2011, p. 42).

Vale ressaltar que todas as atividades lúdicas possuem objetivos pedagógicos claros, e são 
muitas as alternativas e possibilidades: Amarelinha, Empilhar Caixas, Cabra-Cega, Siga o Mestre, 
Cordel Encantado, Quebra-Cabeças, Jogo da Memória, Labirinto etc. Tendo a disponibilidade de al-
guns poucos materiais como caixas, bexigas e fitas, entre outros, bastará apenas definir os objetivos 
pedagógicos e deixar a criatividade divagar.

Sabe-se que jogos recreativos aguçam a curiosidade da criança, proporcionando que ela de-
senvolva suas habilidades e conhecimentos básicos numéricos e de raciocínio lógico. Músicas infantis 
desenvolvem a memorização e motivam a socialização e o relacionamento coletivo ao cantarem em 
conjunto. Já as brincadeiras de roda propiciam à criança momentos de socialização, de fortaleci-
mento de laços de amizade e de afetividade. A contação de histórinhas de Faz de Conta (Leituras 
de Histórias Infantis) fazem com que a criança fique mais concentrada e atenta, o que aprimora sua 
capacidade de imaginação, entendimento e compreensão.

Um excelente exemplo da aplicação de estratégias pedagógicas está no jogo da memória, 
que se constitui num recurso didático-pedagógico de alto alcance para a alfabetização, tanto na 
consolidação da base alfabética (desenvolvimento dos níveis da escrita e leitura pré-silábica, silábi-
co-alfabética e alfabética), quanto na construção de uma base ortográfica (ortografia correta) a ser 
desenvolvida após o aluno superar o nível alfabético. O jogo da memória tem o objetivo de avaliar e 
observar o desempenho de cada aluno em questões como: as relações e esquemas que utilizam, 
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como lidam com as dificuldades que se apresentam, a linguagem verbal que empreendem, o cum-
primento efetivo das regras, as tentativas de burlar as regras ou ludibriar os colegas, a capacidade 
de concentrar, de memorizar, de se ajustar espacialmente e de identificar os pares de cartões, além 
do grau de socialização (entrosamento de cada aluno com o colega e com o grupo como um todo). 
Neste momento, algumas ações passam a ser facilmente identificadas: participação, interesse, res-
peito aos direitos dos colegas, liderança, timidez, respeito às regras do jogo, etc.

Outro exemplo de uma brincadeira muito popular e agradável é a “Amarelinha”, que consiste 
em saltar sobre um traçado desenhado no chão no qual a criança deve jogar uma pedrinha dentro 
dos limites dos quadrados desenhados e enumerados. Saltando com um pé só nas casas (quadra-
dos individuais) e com os dois pés nas casas duplas, até chegar ao céu (última casa do traçado). A 
criança deve apanhar a pedrinha sem perder o equilíbrio. Caso a criança coloque a mão no chão ou 
pise fora dos limites das casas, ela passa a vez para o colega. Quando chegar a vez dela novamente, 
ela deverá recomeçar a atividade a partir da casa na qual cometeu o erro. O objetivo psicomotor é 
desenvolver funções importantíssimas como o Equilíbrio, que se manifesta na aquisição da postura 
bípede, na segurança gravitacional e no desenvolvimento de padrões locomotores, e o Esquema 
Corporal, que se desenvolve mediante a noção do Eu, da conscientização e percepção corporal. E 
também outras ações psicomotoras que o professor possa identificar e trabalhar.

Os jogos como atividades que envolvem disputas ou desafios são considerados sucessos 
garantidos. Além de estimularem o raciocínio e a concentração, os jogos ajudam a compre-
ender regras importantes na escola e na vida. O jogo possibilita ao aluno se expressar de 
forma verbal, romper barreiras com a timidez, vencer as inabilidades, a vergonha e tam-
bém perceber seu erro para reforçar a aprendizagem, percebendo que todos podem errar e 
aprender a respeitar os erros dos outros (SOARES, 2005, p.57).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecendo que o objetivo deste trabalho foi o de promover uma reflexão básica a res-
peito da importância da aplicação de atividades lúdicas na Educação Infantil sob a perspectiva da 
Psicomotricidade, e quais os benefícios conseguidos medinte a utilização desta ferramenta e como 
elas afetam o desenvolvimento dos aspectos psicomotores, cognitivos e afetivos das crianças nas 
suas primeiras experiências educacionais. É inegável que a Educação Infantil tem procurado se 
contextualizar no que diz respeito às brincadeiras, jogos e demais atividades lúdicas. Os jogos podem 
ser utilizados para estabelecer problemáticas, para amadurecer conteúdos e preparar o aluno para 
dominar os conceitos propostos pelo professor. A brincadeira é uma linguagem natural do universo 
infantil e para a criança é fundamental que esteja presente também na escola desde a educação 
infantil. Dessa forma, o aluno poderá se expressar por meio das atividades lúdicas, considerando-se 
como atividades lúdicas as brincadeiras, os jogos, a música, a arte, a expressão corporal, ou seja, 
atividades que mantenham a espontaneidade das crianças e as mantenham concentradas e focadas.

Enquanto a criança brinca, ela está sendo ela mesma, nesse contexto, ela não demonstra medo 
de errar, e participa das brincadeiras sem limites para sonhar. Dessa forma, ela poderá desenvolver 
seu aprendizado de uma maneira mais profunda e mais significativa. A imaginação é empreende-
dora, um pedacinho qualquer de madeira, torna-se um cavalo veloz e impetuoso, e é esse o ponto 
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alto da brincadeira, estimular essa liberdade e criatividade, vivenciando o simples fato de ser criança 
na sua ampla e verdadeira essência. Enquanto brinca, a criança se disponibiliza a aprender e esta 
aprendizagem se torna interessante para ela.

Finalmente, compete ao educador ter a compreensão de que a educação pelo movimento 
é um expediente estratégico eficaz na construção do edifício pedagógico, que permitirá à criança 
resolver mais facilmente osproblemas de sua escolaridade. Dessa forma, trabalhar as ativida-
des lúdicas não será mais algo relegado a um segundo plano,sobretudo porque os professores e 
educadores já tem constatado que esse material educativo não verbal,constituído pela dinâmica do 
movimento torna-se um mecanismo insubstituível para desenvolver os aspectos psicomotores das 
crianças, proporcionando a elas uma evolução gradativa e consistente do desenvolvimento da sua 
aprendizagem, e tudo isso de uma forma alegre e espontânea, característicos dessa fase da vida dos 
indivíduos. Professores motivados e capacitados certamente saberão utilizar estes recursos e atingir 
os objetvos propostos em cada atividade lúdica proposta, tendo uma real percepção da evolução 
psicomotora e cognitiva de seus alunos.
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RESUMO

Estima-se que o transtorno do espectro autista atinja 70 milhões de crianças no mundo, destes cerca 
de 2 milhões encontram- se no Brasil. A essas crianças são garantidos o direito a inclusão escolar, 
a socialização, e ao desenvolvimento e aprendizagens em consonância com as limitações trazidas 
pelo transtorno. Para tal são necessárias ações por parte de toda a rede que compõem o sistema 
educacional em parceria com a família, não sendo o professor o único responsável pelo sucesso 
educacional deste aluno. Desse modo torna-se relevante a discussão bem como a realização desta 
pesquisa acerca da temática, nos permitindo enquanto educadores buscar por caminhos que pos-
sibilitem o melhor atendimento destas crianças em suas especificidades, garantindo o seu direito a 
igualdade de acesso e permanência no ambiente escolar dentro da diferença que o transtorno do 
espectro autista lhes impõe.

Palavras- chave: Transtorno do Espectro Autista; Aprendizagem e Desenvolvimento; Inclusão;

INTRODUÇÃO

Por muito tempo as crianças autistas foram consideradas incapazes de desenvolver habilidades 
e de receber uma formação comum a todos os outros cidadãos, quando na verdade o que neces-
sitavam era que houvesse um olhar diferenciado sobre sua forma de aprender, com metodologias 
voltadas à sua especificidade.

Nos dias atuais estudos já comprovaram que o autismo não é impedimento para que nenhuma 
pessoa deixe de ser inserido na sociedade e que este possui condições de adquirir os aprendizados 
a que todo cidadão tem direito, ainda que de forma mais lenta, devido às limitações impostas pelo 
transtorno.

O aluno autista possui características próprias, como por exemplo, é uma criança mais dis-
persa, que brinca e realiza outras atividades de forma mais isolada, sendo estas apenas alguns do 
seu modo de ser e estar no mundo, construindo um ritmo próprio de desenvolvimento que não se 
configura como anormal, apenas o seu próprio tempo.

A escola como um todo precisa conhecer o que significa ser autista, o que é o TEA, e o que 

AS DIFICULDADES NO ATENDIMENTO 
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esse transtorno demanda de cada profissional da unidade escolar que atenderá esse aluno.

Um grande desafio a ser enfrentado quando falamos em atendimento não só a crianças au-
tistas, mas a demanda de inclusão de modo geral é a qualificação para os professores que lidam 
diretamente com estas crianças. A grande maioria dos professores não sabem como lidar e desco-
nhecem práticas que possam apoiá-los neste trabalho de um atendimento adequado e de qualidade 
que estas crianças também merecem.

Desse modo abordaremos aqui a importância da formação para os profissionais docentes no 
atendimento as crianças autistas, da participação e do apoio de toda equipe escolar e da parceria 
família- escola para garantir o sucesso do desenvolvimento e aprendizagens destas crianças.

AS DIFICULDADES NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL À CRIANÇAS COM TRANSTORNOS 
DO ESPECTRO AUTISTA

A temática sobre a criança autista tem sido constantemente estudada e debatida nos meios 
educacionais e científicos, sabendo-se dos desafios encontrados pela família, pela escola e pela 
sociedade em lidar com as diferenças trazidas pelo espectro, não sendo um trabalho fácil para o 
professor que lida com um número extrapolado de alunos dentro de uma sala de aula.

A escola ocupa um espaço significativo na vida de uma criança com autismo, no qual será 
propiciado uma maior interação social, sendo esta uma das maiores dificuldades apresentada pelos 
autistas, ambiente no qual será trabalhado diariamente questões importantes para o seu desenvol-
vimento e aprendizagem.

As atividades realizadas no ambiente escolar ajudarão no desenvolvimento de habilidades, 
por meio do contato com outros pares e de propostas direcionadas para as especificidades que o 
autismo apresenta.

Desse modo, é dever da escola assegurar a inclusão das crianças autistas, sendo este um 
direito estabelecido pela Lei Nº 13.146 de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão) que é desti-
nada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoas com deficiência visando à sua inclusão social e cidadania.

Estimativas globais da ONU (Organização das Nações Unidas) apontam que há no mundo 
mais de 70 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista.

Ainda conforme dados atualizados em 2018 pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção 
do governo dos Estados Unidos (CDC- Centers for Disease Control and Prevention) 1 para cada 59 
crianças apresentam o Transtorno do Espectro Autista.

No Brasil as pessoas com TEA podem representar 2 milhões da população, e um cenário no 
qual 90% dos brasileiros com o transtorno não tenham sido diagnosticados.

Cabe destacar que todos esses dados consideram a estimativa da ONU de que 1% da popu-
lação mundial seja autista, visto as dificuldades e a falta de diagnóstico enfrentados.
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Conforme O DSM — Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o transtorno 
do espectro autista está subdividido em 3 níveis de intensidade, que trazem consigo alguns compor-
tamentos específicos causado pelo distúrbio.

Os níveis de intensidade do TEA variam de leve a grave, o que permite um diagnóstico ade-
quado de acordo com a gravidade dos sintomas.

Os três níveis de intensidade 1, 2, e 3 são divididos conforme a gravidade dos sintomas e a 
forma como estes afetam a comunicação social e o comportamento das pessoas com o TEA, con-
forme apresentado no quadro abaixo:

NÍVEL DE INTENSIDADE COMUNICAÇÃO COMPORTAMENTOS

Nível 1 - Autismo leve

Requerem menor suporte nas ativida-
des do dia- a- dia.

Se comunicam com mais facilidade;

Alguns conseguem manter um re-
lacionamento;

Possuem dificuldades em fazer 
amigos e em manter um diálogo;

Preferem rotinas pré-estabelecidas;

Eventos ou mudanças inesperadas 
os deixam desconfortáveis;

Querem que tudo seja realizado ao 
seu modo;

Nível 2 - Autismo moderado

Necessitam de um suporte maior que 
o grau leve, sendo o nível intermediário 

do TEA.

Apresentam um pouco mais de difi-
culdade que o grau leve em comu-

nicação verbal e não verbal;

As interações e as habilidades so-
ciais são limitadas;

Necessitam de mais suporte nas 
atividades de desenvolvimento diá-
rios, tais como banho, alimentação.

Costumam ser inflexíveis;

Resistentes aos toques;

Mantém pouco ou nenhum contato 
visual;

São resistentes a mudanças;

Podem ser observados com alguma 
frequência comportamentos restri-

tivos ou repetitivos;
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Nível 3 - Autismo severo

Precisam de muito apoio, já que é 
a forma mais grave de TEA.

Possuem dificuldades em se comu-
nicar, apresentando poucas habili-

dades sociais;

Normalmente não se utilizam da 
fala para se comunicarem;

Apresentam comportamentos res-
tritivos e repetitivos. A exemplo o 
balanço e a ecolalia, que é o hábito 
de repetir palavras mecanicamente;

São sensíveis a estímulos senso-
riais;

Necessitam de muito suporte;

Costumam ser mais agressivos, 
apresentam mais irritabilidade, gri-
tam quando contrariados, alguns 
chegam a morder aqueles que ten-

tam controlá- los.
Fonte: autora

A Declaração de Salamanca já trazia como dever das escolas a inclusão das crianças em suas 
diversas condições, inclusive condições a que são submetidas por questões familiares, financeiras, 
religiosas, entre outros. O papel da escola é acolher e garantir um espaço de convivência saudável 
para que essas crianças se desenvolvam e tenham acesso a aprendizagem que lhes é garantida 
em lei:

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com defi-
ciência e crianças bem-dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de 
populações distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e 
crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994 p.17-18)

A criança autista pode e deve frequentar o ambiente escolar desde a educação infantil, aden-
trando esse espaço logo nos primeiros anos aprenderá a interagir com as outras crianças, a com-
partilhar e dividir os brinquedos e materiais, será estimulado com mais frequência suas habilidades 
motoras e cognitivas.

Desde a matrícula da criança a escola precisa ser informada que a criança possui o transtorno 
do espectro autista, a fim de fazer as adaptações necessárias para melhor atender esta criança, no 
ritmo que esta consiga acompanhar e desenvolver as aprendizagens. No entanto, infelizmente esta 
é uma informação que acaba sendo omitida pelos pais, muitos por ainda não aceitarem o diagnós-
tico, outros por se envergonharem de ter um filho com autismo, entre outras questões, o que acaba 
interferindo e atrapalhando o trabalho inicial do professor com o aluno.

Sendo a escola um fato novo na vida desta criança, o período de adaptação demandará mais 
tempo que numa criança sem o espectro, exigindo um cuidado maior dos pais e dos professores 
com os quais passarão a compartilhar uma parte considerável do dia e que serão sua referência 
nesse novo ambiente.

Assim, deve ser estabelecido uma relação de confiança com esta criança, dando- lhe segu-
rança para que partindo desse princípio ocorram as situações de novas experiências e os avanços 
no processo de aprendizagem e aquisição de novas habilidades.
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O aluno autista precisa ser inserido nas aulas de forma a ter interação com o que está acon-
tecendo e está sendo dito, e com os demais alunos, para isso o docente precisa ter conhecimentos 
sobre o transtorno e as adaptações possíveis, sendo importante que este tenha formação adequada 
para prestar esse atendimento.

Segundo Olivier, as características mais divulgadas no autismo são:

1 - Olhos inexpressivos, parecem não enxergar ou não conseguir fazer nenhum contato com 
o meio exterior por meio dos olhos.
2 - Age como surdo, parece não ouvir nada e pode gritar inesperadamente.
3 - Não aprende a falar, chega aos cinco ou seis anos sem conseguir nunca expressar-se 
verbalmente, ou então, pode começar a desenvolver a linguagem falada, mas há uma in-
terrupção desse processo sem nenhum motivo aparente, e a linguagem adquirida parece 
apagada irreversivelmente.
4 - Age de forma alienada ou desatenta, parece não ver nem sentir nada e age sem demons-
trar interesse pelo que acontece a sua volta, com ele mesmo ou com os outros.
5 - Pode tornar-se agressivo, inclusive atacando e/ou ferindo a si mesmo ou outras pessoas, 
sem nenhum motivo aparente.
6 - Não responde a nenhum estímulo e é inacessível diante de tentativas de comunicação 
das outras pessoas, mesmo sendo seus pais ou parentes muitos próximos.
7 - Costuma passar longos períodos parado ou fixando o olhar em um determinado ponto 
ou, no máximo, fixando-se em poucos pontos e não como, normalmente, as crianças fazem, 
querendo tocar e conhecer tudo à sua volta.
8 - Como já disse, parece desenvolver alguns rituais que repete constantemente, principal-
mente o mais característico que é o gesto de balançar as mãos e os braços ou balançar-se.
9 - Ao invés de reconhecer e brincar com seus brinquedos, os lambe, cheira, morde ou os 
atira longe sem sequer ver o que são.
10 - Parece insensível à dor e pode até ferir-se de forma intencional e até constante. (OLI-
VIER, 2010, p. 117-118)

Em muitos casos será no ambiente escolar que será notado essas características nas crian-
ças, levantando tal hipótese aos pais, visto que muitas famílias não possuem o conhecimento sobre 
o espectro ou até mesmo ignoram tais características em seus filhos.

Para Orrú o foco no atendimento as crianças com autismo devem se concentrar em suas 
potencialidades, nas atividades que são possíveis de ser realizada. Muito se espera do autista que 
ele aja e corresponda as aprendizagens conforme os demais alunos, não sendo esse o parâmetro 
correto a ser utilizado. O parâmetro deve ser seu próprio avanço partindo do processo inicial de 
aprendizagem do ambiente no qual foi inserido. Assim:

É importante destacarmos que as relações sociais promovem transformações no desen-
volvimento. Logo, o educando com autismo, apoiado nas relações sociais com os demais 
colegas, poderá desenvolver diferentes possibilidades de aprendizagem. Portanto, o foco 
não deve estar nos sintomas do autismo, nas deficiências e falhas, como se faz de modo 
acentuado nos critérios diagnósticos, mas sim nas potencialidades que podem ser desenvol-
vidas por um sujeito que aprende. (ORRÚ, 2013, p. 1708)

O aluno com o espectro necessita de algumas adaptações nas atividades desenvolvidas e 
muitas vezes será necessário um auxílio humano e uma variedade de materiais que possam ser 
utilizados com estes alunos, uma vez que são muito mais visuais.

Outra questão relevante que precisa ser revista é o apoio aos professores que atendem as 
crianças que necessitam de um maior suporte e atenção em sala de aula, pois torna-se praticamente 
impossível e incabível que apenas o profissional docente dê conta do atendimento a média de 35 alunos 
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que compõem as turmas e ainda ofereça um atendimento de qualidade aos alunos com deficiência.

Há muito o que se avançar para que as escolas estejam aptas a praticar a inclusão de fato, 
principalmente no atendimento a crianças com o espectro autista, que ainda nos traz inúmeras dúvi-
das e questionamentos, que até pouco tempo não tinham muitos direitos garantidos, e tem sido uma 
discussão que começou a ganhar espaço e destaque nas legislações, nos debates, nos direitos a 
serem garantidos nos variados espaços, não só escolares.

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 
mediante da Nota Técnica n° 24 /2013 nos traz a importância de que os profissionais docentes se-
jam capacitados e obtenham formações que os preparem para o atendimento aos estudantes com 
o transtorno do espectro autista:

A formação dos profissionais da educação possibilitará a construção de conhecimento para 
práticas educacionais que propiciem o desenvolvimento sociocognitivo dos estudantes com 
transtorno do espectro autista. (NOTA TÉCNICA N° 24 /2013/MEC/SECADI/DPEE)

Os Marcos Político-Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva com-
plementam que tão importante quanto a formação do docente, o espaço escolar precisa garantir que 
a inclusão de fato ocorra:

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos 
pedagógicos e a comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valoriza-
ção das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de todos os alunos. 
(MARCOS POLÍTICO-LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCA-
ÇÃO INCLUSIVA, 2010, p. 24)

O espaço precisa favorecer a aprendizagem, tanto na questão do acesso em si, como da 
qualidade, destes espaços que devem interagir com as propostas educacionais. Os recursos pe-
dagógicos neste contexto de inclusão tornam-se indispensável para o atendimento ao autista, que 
necessita de materiais mais visuais.

A inclusão dos alunos com autismo requer um esforço conjunto dos pais, professores, dos 
demais alunos, que precisam compreender o que é o espectro e quais os comportamentos comuns 
para que também saibam lidar e melhor receber este novo colega de turma.

É um tema que pode ser debatido em rodas de conversas com os alunos, em reuniões de pais, 
em palestras oferecidas pela escola, uma vez que tem sido cada vez mais frequente a matrícula de 
crianças autistas. Não podemos fechar os olhos e fingir que eles simplesmente não estão ali, pelo 
contrário, o papel da escola é se preparar para esse atendimento, repassando para a comunidade 
escolar os conhecimentos adquiridos sobre o autismo realizando uma troca de informações com a 
família que podem ser muito úteis no dia a dia com essa criança.

O aprendizado da criança autista requer um tempo maior para que seja assimilado, e que as 
atividades sejam repetidas dia a dia. A construção de uma rotina pode auxiliar neste processo de 
aprendizagem. O ensino de forma lúdica é um facilitador, que pode ajudar na atenção e na concen-
tração do autista.

Veltrone; Mendes, discorre sobre a importância de uma mudança de postura, de posiciona-
mento e de concepções nos espaços escolares que trabalham buscando a inclusão, pois há que 
se ter um movimento de novas estratégias de ensino, viabilizar recursos que facilitem as aprendiza-
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gens de acordo com as especificidades e necessidades de cada aluno, e o diálogo constante com 
a comunidade, que deve ser uma grande parceira nesse novo olhar que devemos ter sobre uma 
educação que não segrega.

As escolas com propostas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas dificulda-
des de seus alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e asse-
gurando uma educação de qualidade para todos mediante currículos apropriados, modifi-
cações organizações, estratégias de ensino, recursos e parcerias com as comunidades. A 
inclusão exige da escola novos posicionamentos que implicam num esforço de atualização 
e reestruturação das condições atuais, para que o ensino se modernize e para que os pro-
fessores se aperfeiçoem, adequando as ações pedagógicas à diversidade dos aprendizes. 
(VELTRONE; MENDES, 2007, p. 2)

Ao fazer parte da turma a criança autista não deve ser excluída das atividades, cabendo ao 
professor realizar as adaptações necessárias em sua proposta, uma exclusão pode gerar traumas 
e bloqueios que impeçam o desenvolvimento desta criança.

Chaves; Abreu, salienta que o docente ao atender uma criança autista deve analisar se a 
proposta curricular vai de encontro as necessidades de aprendizagem deste aluno, realizando mo-
dificações conforme achar pertinente.

Pensar numa proposta curricular vai além dos conteúdos. Ou são os conteúdos mais im-
portantes que o processo educativo? Ao educador faz-se necessário observar a real neces-
sidade do aprendente autista e como esse currículo vai ajudá-lo no seu desenvolvimento 
cognitivo. (CHAVES; ABREU, 2014, p. 6)

Ainda que enquanto docentes trabalhamos de acordo com um currículo pré-estabelecido, este 
deve ser passível de mudanças de acordo com as necessidades dos alunos atendidos. Afinal não 
estamos lidando com robôs, mas com seres humanos que possuem especificidades e diferenças 
no ritmo de aprendizagem.

A criança autista precisa de uma atenção diferenciada, precisa se sentir acolhida, isso facili-
tará o processo de adaptação no ambiente escolar, ao tempo que se sentirá segura e amada pelas 
pessoas que ali estão, sendo necessário dá-lhe o tempo que precisar para aprender, sem que haja 
cobranças.

Neste processo torna- se indispensável a parceria família- escola, os quais em conjunto pode 
trazer grandes benefícios na aprendizagem e no desenvolvimento da criança autista.

Por fim, é inquestionável a necessidade de capacitação dos profissionais docentes que lidam 
diariamente com os alunos autistas, para que adquiram conhecimento sobre as diversas metodologias 
e estratégias a serem utilizadas com estes alunos, que como qualquer outro precisa ter seu direito 
de aprendizado garantido, sendo a escola o espaço ideal no qual todas as crianças aprendem a con-
viver com a diversidade, constroem suas identidades e aprendem a respeitar o espaço um do outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que de fato ocorra um atendimento de qualidade a crianças com transtorno do espectro 
autista faz- se necessário toda uma rede de apoio, no qual incluem- se além do docente, a parceria 
por parte da família, formações adequadas que deem um direcionamento sobre o melhor caminho 
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para a construção das aprendizagens e desenvolvimento das potencialidades de cada aluno indi-
vidualmente. A isso soma- se em muitos casos a necessidade de um profissional extra, pois nem 
sempre é possível ao docente sozinho apoiar o aluno com espectro autista em conjunto com uma 
sala na qual muitas vezes ultrapassam 35 alunos.

No Brasil, ainda existe um longo caminho a ser percorrido quando falamos em inclusão de 
modo geral, e não apenas para alunos com espectro autista.

Ainda que muitos avanços já tenham ocorrido quando falamos em atendimento educacional 
especializado, há muito a ser feito para que seja efetivado de fato o direito a educação e a inclusão 
aos grupos com deficiência no país.

Desse modo, espera- se por parte do poder público ações que viabilizem o atendimento 
necessário e de qualidade às crianças com transtorno do espectro autista, garantindo formações 
específicas aos profissionais docentes, acesso a materiais adequados para a realização do trabalho, 
e apoio humano em sala de aula sempre que necessário.
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RESUMO

A afetividade é importante na Educação, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento da apren-
dizagem das crianças. O artigo destaca os benefícios e a importância das relações afetivas para o 
desenvolvimento intelectual e emocional dos alunos nos primeiros anos escolares. E, a afetividade 
é um instrumento essencial em sala de aula, que influencia de forma significativa o desenvolvimen-
to intelectual, social e crítico das crianças e adolescentes, ou seja, contribui na construção de um 
sujeito autônomo e seguro de suas decisões. Sujeitos felizes e estimulados a aprender para a vida 
pois, o conhecimento e o desenvolvimento estão intrinsecamente ligados à conduta da vida e para 
o enfrentamento dos desafios de ensino. Com a afetividade, o aluno se sente mais estimulado e 
seguro a atuar, interagir e contribuir para a sociedade em que está inserido.

Palavras-chave: Afetividade; Aprendizagem; Motivação; Autonomia.

INTRODUÇÃO

Em um mundo globalizado, estamos cercados por interações cada vez mais complexas para o 
ser humano, em razão ao uso crescente e massificado das tecnologias pelo indivíduo. Este uso cria 
novos jeitos de ser, de conviver, de se relacionar com o outro na sociedade. Jeitos individualistas, 
competitivos, marcados por uma economia que nos instiga a consumir, a ter, a produzir sujeitos e 
sociedades cada vez mais distintos e diferentes. Estamos falando de Consequências que acabam 
refletindo no processo educativo, aprovando alunos não por sua capacidade de construção do co-
nhecimento, mas por uma meta estabelecida pelos planos e programas de educação implementados 
pelo governo que deve ser alcançada.

Preocupa – se cada vez mais em quantidade na hora de avaliar o processo de construção 
do conhecimento. E as exposições das opiniões dos alunos, dos sentimentos, do respeito com as 
diferenças, da importância em se cativar amizades, da ética e cidadania que o indivíduo deve ter em 
uma sociedade globalizada?

Segundo Chalita (2001), para o educando, ser o aluno mais bem colocado no processo sele-
tivo de uma boa universidade não terá sido uma grande conquista caso ele não tenha desenvolvido 
a maturidade necessária ao enfrentamento de problemas concretos de sua vida.

AFETIVIDADE E O PROCESSO DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM

LUANA PEREIRA TOLEDO
Graduação em Geografia Licenciatura Plena pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
Santana (1996); Professora de Ensino Fundamental e Médio na EMEF Neir Augusto Lopes, no 
Município de São Paulo
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Acreditamos que o papel da escola neste novo modelo de sociedade, é formar homens e mu-
lheres ativos, com plena consciência e criticidade de sua posição, atuação, contribuição significativo 
para uma sociedade mais humana.

A fundamentação teórica deste artigo segue uma abordagem simples sobre a afetividade na 
Educação. O artigo divide-se em três pontos: na primeira parte, tentaremos conceituar a afetividade 
de acordo com alguns teóricos; na segunda, discutiremos a importância da afetividade na família e 
na escola; a última parte abordará a relação professor-aluno e sua influência no desenvolvimento, 
considerando o ambiente escolar privado de afetividade.

O tema afetividade é um desafio para o educador no sentido em que devemos perceber a 
escola como um espaço que necessita propiciar aos nossos alunos o desenvolvimento de suas ca-
pacidades físicas, cognitivas, afetivas e sociais.

CONCEITO DE AFETIVIDADE

Wallon (1978) pesquisou, durante grande parte de sua vida, sobre o estudo das emoções e 
da afetividade, descobrindo que ela é fator fundamental na constituição do sujeito.

Segundo Fernandes (1990) a afetividade significa:

Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifesta sob a forma de emoções, sentimentos e 
paixões, acompanhados sempre da expressão de dor ou prazer, da satisfação ou insatisfa-
ção, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. (FERNANDES, 1990, p. 62).

Com isso, notamos a sua importância no que diz respeito ao aprimoramento das relações 
básicas de um indivíduo, no desenvolvimento de sua percepção, memória, pensamentos e sua in-
teração com o outro. “A afetividade não se restringe às emoções e aos sentimentos, mas engloba 
também as tendências e a vontade.” (PIAGET apud ARANHA, 2003, p. 57).

“A afetividade refere-se às vivências dos indivíduos e as formas de expressão mais complexas 
e essencialmente humanas.” (CHALITA, 2001, p. 16).

De acordo com os autores citados, percebemos a afetividade como a mistura de todos esses 
sentimentos, e aprender a cuidar adequadamente de todas essas emoções é que vai proporcionar 
ao sujeito uma vida emocional plena e equilibrada.

É fundamental que todos os integrantes da sociedade interessados numa convivência sadia 
proporcionem a oportunidade de o sujeito aprender a cuidar de si e do meio em que vive. Na teoria 
de Piaget (1923), a afetividade é caracterizada como um instrumento propulsor de ações, estando à 
razão a seu serviço. Sobre esse ponto, Taille, Dantas e Oliveira, (1992), explicam que para Piaget: 
“A afetividade seria a energia, o que move a ação, ao passo que a razão seria o que possibilitaria ao 
sujeito identificar desejos, sentimentos variados e obter êxito nas ações.” Neste caso, não há conflito 
entre as duas partes. Porém, pensar a ração contra a afetividade é complicado.

Em virtude ao fato de que devemos permitir a manifestação dos sentimentos, porém, impedir 
atos que aliviam apenas momentaneamente a dor do sentimento de desprazer. Wallon (1978) des-
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taca a alternância existente entre as funções razão (cognitiva) e emoção (afetividade), apresentadas 
no decorrer do desenvolvimento da pessoa. A razão e a emoção estão ligadas, ou seja, uma não 
acontece sem a outra, mas sempre uma se sobrepõe predominando. Wallon faz ainda referência a 
quatro domínios funcionais: o ato motor, o conhecimento, a afetividade e a pessoa. São eles que dão 
uma determinada direção ao desenvolvimento da vida humana, tendo cada um seu próprio campo 
de ação e organização.

Dessa forma, podemos perceber que a afetividade não se resume na manifestação de carinho 
físico e sim em uma preparação para o desenvolvimento cognitivo, visto que é um fator indispensável 
na relação com as pessoas que estão em contato com o desenvolvimento integral da criança. Esta 
afetividade é para o desenvolvimento de um sujeito crítico, autônomo, reflexivo e responsável.

A afetividade é a dinâmica mais profunda e complexa de que o ser humano pode participar 
influenciando de maneira significativa a forma pela qual os seres humanos resolvem os conflitos de 
natureza moral. A organização do pensamento influencia o sentimento, e o sentir também configura 
a forma de pensar. Neste sentido, a afetividade perpassa o funcionamento psíquico, assumindo papel 
organizativo nas ações e reações.

A AFETIVIDADE NA FAMÍLIA E NA ESCOLA

A família é o espaço em que a criança vivencia suas maiores sensações. É nela que se aprende 
a linguagem mais complicada da vida: A língua da afetividade. Logo, é nela que se deve encontrar o 
maior dos amores e também o maior dos ódios. Essa interação com as emoções já acontece desde 
o nascimento e influência de acordo com a presença da influência dos pais no desenvolvimento da 
criança.

A escola é o segundo ambiente de aprendizado depois da família. A primeira faz apenas o 
papel de agente socializador fora do círculo familiar da criança. Na segunda, a atenção e o carinho 
dos pais vão exercer profundas mudanças no decorrer da formação da personalidade das crianças. 
O desenvolvimento dessa personalidade acontece justamente por influências do meio na qual está 
inserida.

A criança, ao entrar neste ambiente de socialização, deve encontrar elementos que a façam 
sentir-se segura e protegida. Se a criança não sentir falta do ambiente familiar, se colocará apenas 
como elemento motivador durante seu processo de adaptação e no decorrer de seu percurso escolar.

“A família é essencial para que a criança ganhe confiança, para que se sinta valorizada, para 
que se sinta assistida.”(CHALITA, 2001, p. 26).

Nesse sentido, é importantíssimo que a escola estabeleça cotidianamente uma aproximação 
e uma comunicação direta com a família da criança. Portanto, é na família em que se deve cultivar o 
incentivo e a importância da escola para o desenvolvimento intelectual e emocional do aluno. Porém, 
o que podemos perceber é o contrário.

Com o desenvolvimento tecnológico e a crescente influência do capitalismo na sociedade, a 
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escola na atualidade é que está tentando promover algumas das principais responsabilidades que 
eram destinadas à família. Isso acontece justamente pela competitividade de mercado que coloca os 
pais na busca pela sobrevivência da família, esquecendo-se da necessidade básica de seus filhos, 
a afetividade. Esta é compensada com presentes, com a satisfação do ter capitalista de seus filhos. 
Não há preocupação sobre o que se faz dentro da escola ou até mesmo fora dela.

Segundo Fernandes (1990), “Se alguém não se investiu de amor, não poderá dá-lo a outro.” 
Dessa forma, possuímos cada vez mais alunos revoltados pela rejeição. Gerando, por meio da falta 
desse sentimento, situações constrangedoras no ambiente escolar: alunos que evitam colegas ou 
que são rejeitados pelos mesmos, alunos que não possuem o mínimo de motivação para aprender, 
aluno que com a tecnologia presenteada desperta mais sua atenção do que a aula do professor, 
alunos que vê a escola apenas como um mero instrumento de socialização, e o conhecimento? Para 
alguns fica relegado o segundo plano, para outros, uma tentativa de mudança no seu padrão de vida 
e da busca pelos seus desejos e sonhos ainda não realizados.

As dificuldades de aprendizado da criança aparecem com base nessa rejeição, ou seja, da 
forma como são tratados em casa e na escola.

“Tristeza é uma forma de desprazer relacionada a retirada de qualquer desejo, sendo que 
este último é impossível de satisfazer, e manifestando-se de forma característica, como estar inde-
feso.”(FRIGDA, 1995, p. 21)

Talvez, o medo ou como citamos anteriormente, a rejeição, pode este estímulo e a rotina es-
colar torna-se indesejável. A possível explicação poderia estar centrada na crise atual da educação 
tradicional que se reflete no valor a que se dá ao aspecto informativo e não transformador. E a escola?

A escola tem como papel principal a sociabilidade da criança, do contato com as primeiras 
regras sociais, do convívio e do respeito com o outro. Segundo Márcio Ferrari (2004), o ensino tem 
como função principal, levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais.

Acreditamos que “não dá para ensinar pensando apenas na cabeça do aluno, pois o coração 
também é importante”, pois às vezes, estamos muito preocupados com o conteúdo e esque-
cemo-nos do ser que irá compor o futuro da sociedade. (MELLO, 2004, p. 18).
A escola precisa ser espaço de formação de pessoas capazes de serem sujeitos de suas 
vidas, conscientes de suas opções, valores e projetos de referência e atores sociais compro-
metidos com um projeto de sociedade e humanidade. (CANDAU, 2000, p. 13).

Os momentos de afetividade dentro da escola são fundamentais para a formação de uma 
personalidade sadia e capaz de aprender, criando oportunidades ao aluno para sua evolução como 
ser humano mediante o trabalho pedagógico e educacional, cuidando de sua formação, fazendo 
cumprir regras, impondo limites e, acima de tudo, ensinando a lidar com sua capacidade de suportar 
frustrações.

A afetividade no ambiente escolar contribui para o processo ensino-aprendizagem conside-
rando uma vez, que o professor não apenas transmite conhecimentos, mas também ouve os alunos 
e ainda estabelece uma relação de troca. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a 
expressar-se, expondo opiniões, dando respostas e fazendo opções pessoais.
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A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO

Não se questiona que a afetividade acompanha o ser humano desde a sua vida intrauterina, 
até a sua morte, se manifestando como uma fonte geradora de potência e energia, e sendo o alicerce 
sobre a qual se constrói o conhecimento racional. O que se coloca como fundamental é a importân-
cia de perceber o ser humano como um todo, em que sentimento-corpo-razão têm um significado 
muito maior do que dentro de um enfoque analítico e segmentado de cada parte, além de vê-lo como 
“um ser em relação” cuja realidade é construída no convívio com os demais, sendo ele, portanto, o 
responsável pela realidade que constrói.

Sendo assim, o professor não pode ser visto nem se conformar em ser apenas aquele que 
ensina e que prepara provas e aulas. Ele é, num enfoque holístico, antes de tudo, aquele cuja função 
primeira é educar e aprimorar o aluno como pessoa humana.

O professor traz dentro dele toda uma história de vida, todas as influências de seu grupo so-
cioeconômico, crenças e mitos familiares de pelo menos três gerações, as influências do clima de 
trabalho que vivencia sua relação com colegas de trabalho, seu estado emocional, quando entra em 
sala-de-aula. O trabalho do professor em sala de aula, seu relacionamento com os alunos é expresso 
pela relação que ele tem com a sociedade e com a cultura.

É o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas características de perso-
nalidade que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos; fundamenta-se numa 
determinada concepção do papel do professor, que por sua vez reflete valores e padrões da 
sociedade. (ABREU & MASETTO, 1990, p. 115).

Como profissional de educação e agente formador e transformador da sociedade, o profes-
sor tem como resposta de seu trabalho à sociedade, apresentar seu resultado final (aluno-cidadão). 
Porém, com a atual crise educacional, advinda sobretudo dos choques de tantas e vastas teorias, 
nos debatemos com profissionais incapazes de lidar com a afetividade no ambiente escolar. Espe-
cialmente, quando temos alunos em que seu maior prazer encontra-se em dois aspectos: a quebra 
das regras sociais e escolares e o segundo seria mostrar para o professor e os colegas que ele(o 
aluno) está ali, precisa ser visto, de atenção, de motivação, de respeito.

Porém, conforme CHALITA (2001), os valores do amor, da amizade, do idealismo, da coragem, 
da esperança, do trabalho, da humanidade, da sabedoria, do respeito e da solidariedade precisam 
ser resgatados, ensinados, apropriados por todos que gostariam de, um dia, voltar aos tempos de 
infância.

De fato, essa é uma das necessidades básicas de nossa escola na atualidade. É preciso, que 
todo corpo administrativo e docente, percebam a importância de se resgatar esses valores. Mas, 
começar primeiro por quem? Os pais ou as crianças? É notório, em nosso entendimento, que os 
princípios básicos da educação começam em casa. Então, trazer os pais para escola é indispensável. 
Para que eles percebam a necessidade de se educarem para tentar depois reeducar seus filhos, 
resgatando esses elementos básicos de uma sociedade harmoniosa.

A partir daí, a ação da escola sobre a criança começará a surtir efeito. Em particular se o 
professor e a escola conhecerem bem como é a realidade familiar e social de cada criança. Levando 
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em consideração que cada criança é um ser diferente em formação.

Baseado nessa realidade ocorre que há a necessidade de um novo profissional da educa-
ção. Profissional esse, formado, preparado para lidar com essa nova situação, devendo estabelecer 
um diálogo entre a afetividade e a comunicação. Esse diálogo possibilitará de forma assimiladora 
a construção do conhecimento. Precisamos deixar que a fantasia e a energia da criança interior de 
cada um de nós estejam sempre presente, ajudando-nos – pais e professores – a formar, informar, 
transmitir saberes e afeto e afeto para que não deixemos de ser humanos, capazes de sentir, de 
cuidar, de amar.

Porém, existe nas salas de aula, uma necessidade quase incontestável do autoritarismo do 
professor. Autoritarismo quase sempre acompanhado da frieza, da distância entre ele e a criança. 
Apenas a imposição e a ordem é o limite máximo estabelecido. “Segundo DANTAS (1993) é impos-
sível alimentar a afetividade à distância.” Conforme citamos anteriormente, para que haja diálogo e 
afetividade resultando em conhecimento é preciso aproximação.

Essa aproximação entre professor-aluno pode aliviar a ansiedade dos mesmos graças ao des-
gaste na realização das atividades, auxiliando-os com maior eficiência. Na compreensão de PIAGET 
(1995) é da existência entre esses dois sentimentos que surge o respeito unilateral.

WALLON (1971) defende, em sua teoria, o caráter contagioso das emoções:

“A emoção necessita suscitar reações similares ou recíprocas em outrem e, (...) possui sobre 
o outro um grande poder de contágio.” WALLON (1971, p. 91).

Conclui-se, portanto, que o professor contagia e é contagiado pelos alunos, contribuindo de 
fato, para uma harmonia e desenvolvimento intelectual e emocional da turma.

“[...] As virtudes e os valores do professor que consegue estabelecer laços afetivos com seus 
alunos refletem-se e integram-se na forma como ele trata o conteúdo e nas habilidades de 
ensino que desenvolveu.”(LOPES,1991, p. 146).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Precisamos encarar os conflitos como possibilidade de reflexão, permitindo ao aluno a análi-
se das situações e aprofundamento das questões que impulsionam determinadas atitudes. Juntos, 
professor e alunos têm a tarefa de, neste espaço de convivência que é a sala de aula, buscar as 
melhores alternativas de ação.

É relevante destacar essa fala para elucidarmos a visão construída por muitos professores de 
que quando falamos de afetividade estamos nos referindo apenas às manifestações de carinho. E o 
desconhecimento teórico desses conceitos dificulta a compreensão das relações de reciprocidade 
e oposição entre afetividade e cognição, e o poder das emoções, sejam elas perturbadoras ou 
ativadoras, influindo de forma estimuladora ou desagregadora na aprendizagem.

Educar é ensinar a olhar para fora e para dentro, superando o divórcio, típico da nossa socie-
dade, entre objetividade e subjetividade.
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A partir da aprendizagem modifica-se a maneira de atuar no mundo e sobre ele. A aprendi-
zagem não é só conteúdo disciplinar, mas o conhecimento e desenvolvimento ligados à conduta da 
vida. Por isso, a importância de ressaltar a afetividade para o desenvolvimento humano.

Com a pesquisa bibliográfica sobre o tema, constatou-se que é preciso uma visão mais crítica 
acerca da afetividade, que a importância do tema para a educação está no fato de contribuir para 
o desenvolvimento da moral e da autonomia e de deixar crianças felizes e estimuladas a aprender 
para a vida. Para que isso aconteça é necessário que educadores sejam afetuosos e comprometidos 
com a educação.

Sendo assim, ensinar é um processo basicamente relacional, em que, tanto o professor, como a 
escola, o meio social, e não só o aluno é responsável pelo seu desenvolvimento, sucesso ou fracasso.

A verdade é que, embora o professor tenha alto nível intelectual e grande conhecimento de 
sua matéria, a maneira como ele se relaciona com seus alunos será a chave do sucesso da trans-
missão do que ensina.

Respeito pelas diferenças, abandono de preconceitos, vontade de aprender e não de exercer 
poder, saber ouvir, equilíbrio emocional, coerência, clareza de objetivos, saber elogiar em lugar de 
priorizar os erros, todos são itens fundamentais na construção de uma relação afetuosa do professor 
com seus alunos.
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RESUMO

O objetivo do presente estudo é estabelecer a relação entre a Formação Continuada dos professores 
e o “Programa Ler e Escrever – Prioridade na Escola Municipal”, desenvolvido pela Secretária Muni-
cipal de Educação, visando à melhoria da educação pública, por meio do oferecimento da formação 
dos professores. Este estudo identifica as contribuições proporcionadas pela Formação em Serviço, 
assim como apresenta a discussão sobre as implicações e contribuições que determinadas práticas 
trazem para o atual contexto educacional. Deste modo, é imprescindível, obtermos conhecimento 
sobre a legislação que fundamenta a Formação Continuada.

Palavras-chave: Formação Continuada; Formação em Serviço; Programa Ler e Escrever. Reflexão 
sobre a Prática.

INTRODUÇÃO

A questão da formação continuada de professores surgiu da inquietação dentro do meu pró-
prio contexto escolar

Ao concluir o curso de graduação (Pedagogia), e vindo a atuar como professora da Rede Muni-
cipal de ensino senti a necessidade de expandir minhas competências buscando por nova formação. 
Escolher a especialização que eu iria cursar foi fácil, bastou refletir sobre as maiores dificuldades que 
norteavam o meu dia a dia, para conseguir articular um curso do meu interesse pessoal, mas que 
também, contemplasse as dificuldades que me afligiam em sala de aula. Com isso, surgiu o interesse 
no tema Formação Continuada, já que me percebi fazendo parte desse processo.

Este estudo procura responder essas inquietações, “quais as características da Formação 
Continuada e como ela ocorre no contexto da unidade escolar?”

O trabalho apresenta também, o “Programa Ler e Escrever- Prioridade na Escola Municipal”, 
a contribuição que ele traz para este estudo é de evidenciar uma política pública educacional que 
contempla em uma das suas ações, a formação de professores.

Para tanto, tem-se um breve histórico da Formação Continuada adotada pela Secretária Muni-
cipal de Educação, que implantou o “Programa Ler e Escrever- Prioridade na Escola Municipal”, como 
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uma tentativa de fornecer educação pública de qualidade, já que como base no material lido para 
a pesquisa, percebe-se que os índices apontavam para um grande número de alunos que estavam 
sendo aprovados sem saber ler e escrever com proficiência.

O “Programa Ler e Escrever” pode ser compreendido como uma ação da Rede em assumir 
seu compromisso com a alfabetização dos alunos, possibilitando condições fundamentais para que 
eles atuem numa sociedade com autonomia e competência.No primeiro capítulo é colocada a ques-
tão das Características da Formação Continuada envolvendo os campos históricos e legislativos.

No segundo capítulo, aparece o subtema da Formação em Serviço, mecanismo de desenvol-
vimento da Formação na unidade escolar.

Já no terceiro capítulo, apresento “Programa Ler e Escrever- prioridade na Escola Municipal”, 
relacionando suas ações à Formação Continuada.Este trabalho possibilita ao leitor uma reflexão em 
relação às questões levantadas sobre a Formação Continuada.

Ao longo do estudo realizado para este trabalho, foi possível verificar que, a Formação Con-
tinuada pode contribuir para a melhoria da reflexão sobre a prática docente, já que o interesse pela 
formação pode surgir do professor, possibilitando que ela esteja intimamente ligada a vida desse 
profissional.Ou ainda, a formação pode ocorrer na própria unidade escolar otimizando o tempo em 
que o professor se encontra na escola, incluindo os demais membros escolares, em busca de so-
luções para as dificuldades no contexto de trabalho, com a participação efetiva- colaborativa dos 
“atores” da escola.

Neste sentido, a Formação Continuada pode também ocorrer por meio de políticas públicas, 
como é o caso do programa “Ler e Escrever”, que tem como objetivo, o alcance da educação de 
qualidade, através da formação de professores.

Ou seja, a Formação Continuada ocorre de diversas formas, mas o propulsor fundamental 
é o interesse do professor em torna-se investigador da sua prática, procurando a formação que lhe 
desperte interesse e que traga contribuições significantes para se fazer pedagógico.

FORMAÇÃO CONTINUADA

O seguinte estudo foi realizado com intuito de apresentar a Formação Continuada relacionan-
do-a com o Programa Ler e Escrever- Prioridade na Escola Municipal.

Nessa perspectiva, aparece o Programa Ler e Escreve, como uma ação promovida pela Se-
cretária Municipal de Educação, que ao tentar melhorar os índices de alfabetização da Rede Pública 
de Ensino encontrou na Formação Continuada uma estratégia a ser adotada. O princípio adotado 
pela SME, é que a qualidade de educação está relacionada à formação do professor.E acreditando 
no pressuposto de que qualidade da educação está relacionada à formação do professor, é que 
segue este trabalho, evidenciando que a Formação Continuada é um dos caminhos que pode con-
duzir a educação aos níveis esperados de aprendizagem.A busca por formação deve ser pautada 
por interesse pessoal e compromisso com a prática profissional, sendo assim, exige do professor 
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um compromisso não só consigo, mas também com o outro, neste caso, o aluno.

Em razão disso Demo (2002, p. 72) entende que, “a formação do profissional docente repre-
senta papel preponderante no que tange à qualidade da educação, pois a qualidade da educação 
depende, em primeiro lugar, da qualidade do professor”.

No que refere à qualidade da educação, pesquisas realizadas no campo da educação veem 
demostrando que a formação deve fazer parte da vida profissional de todos os envolvidos com a 
educação, pois a formação não se restringe ao professor, ela envolve os diretores, os coordenadores, 
os orientadores educacionais, os supervisores, entre outros. Para Marques (2000, p.208), a formação 
continuada deve ser entendida “como obra de um empenho coletivo [...] sob forma de programas ao 
mesmo tempo participativos, orgânico-sistemáticos e continuados”.

A Formação Continuada tem entre outros objetivos, propor novas metodologias e colocar 
os profissionais a par das discussões teóricas atuais, com a intenção de contribuir para 
as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da ação pedagógica na escola 
e consequentemente da educação. É certo que conhecer novas teorias, faz parte do pro-
cesso de construção profissional, mas não bastam, se estas não possibilitam ao professor 
relacioná-las com seu conhecimento prático construído no seu dia a dia (Nóvoa,1995, p.66; 
Perrenoud, 2000).

Lima (2002, p. 244), contribui também com o conceito de Formação Continuada consideran-
do-a como, “processo de articulação entre trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento 
profissional do professor, como possibilidade de uma postura reflexiva dinamizada pela práxis”.

Diante disso, a Formação Continuada dever ser a extensão da dimensão profissional do edu-
cador, por se tratar de um processo dinâmico, mas que necessita estar intimamente ligado à vida 
deste profissional e de suas experiências. Sobre isso afirma:

Saber administrar sua própria formação contínua poderia ser útil e essencial, principalmente 
quando se dá prioridade ao desenvolvimento de suas competências; que uma vez constru-
ída, permanece adquirida e conservada por seu exercício. (PERRENOUD, 2000, p.155).

Dentro desse enfoque pode-se verificar que o conceito de Formação Continuada dever ser 
um processo de reflexão sobre a prática, sendo assim não pode estar desvinculada ao dia a dia do 
profissional.

Na visão de Souza:

Isso leva ao estado da arte nas terminologias sobre formação continuada: termo que traba-
lhou para possibilitar a emergência do ‘professor-pesquisador-reflexivo-analítico’, que não 
negligencia considerações sobre as considerações sociais do ensino determinantes para 
seu trabalho na sala de aula. (SOUZA, 2005, p.2).

No entanto a Formação Continuada não pode ser compreendida como o processo formativo 
que vai “alterar milagrosamente” a educação, tampouco deve restringir-se ao acúmulos de cursos 
ou outras modalidades de formação. A Formação Continuada é uma condição necessária, mas não 
suficiente para mudar a prática docente. Como explica Nóvoa:

A formação não se constrói por acúmulos (de cursos, de conhecimento ou técnicas), mas 
sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e de reconstrução 
permanente de uma identidade pessoal. (NÓVOA,1991, p. 23).

Para destacar esse pressuposto Libâneo dá sua contribuição:[...] a formação continuada pode 
possibilitar a reflexibilidade e a mudança nas práticas docentes, ajudando os professores a tomarem 
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consciência das suas dificuldades, compreendendo - as e elaborando formas de enfrentá-las. De fato, 
não basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar soluções 
de preferência, mediante ações coletivas. ( LIBÂNEO , s/d, p. 277).

É neste sentido que entra em cena o Programa Ler e Escrever; um programa com ações 
voltadas para a formação dos profissionais da educação, com a elaboração de materiais específicos 
e acompanhamento por meio das equipes técnicas e outros subsidios, o programa visa garantir aos 
alunos o direito de aprender a ler e escrever na escola, não apenas como condição indispensável 
para adquirir os conhecimentos de todas as áreas, mas também, e principalmente, para ter plena 
participação social .SÃO PAULO ( 2005, v.1).

A partir dessas considerações, as legislações referentes à temáticas abordadas são apresen-
tadas prioritariamente na esfera Municipal.

As regulamentações que seguem abaixo evidenciam os esforços “legais“ em consolidar a 
Formação Continuada, no que refere à educação pública.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 4.024 de 20 de dezembro de 
1961, já é possível verificar a preocupação com a formação dos profissionais de educação, no artigo 
93, dedicado aos recursos financeiros, expõe que este serão destinados ao “aperfeiçoamento de 
professores, incentivo à pesquisa e realização de congressos e conferências” ( BRASIL. Lei nº 4.024, 
de 20 de dezembro de 1996).

Nessa mesma direção segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 5.692 de 
11 de agosto de 1971, que fixa diretrizes para o ensino de 1º e 2º graus e dá outras providências, no 
artigo 38, do capítulo V – dos profissionais da educação, apresenta-se o seguinte texto, “os sistemas 
de ensino estimularão, mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoamento e atualização constantes 
dos seus professores e especialistas de educação” ( BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971).

E vinte e cinco anos depois, a LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece que 
parte do “fundo” -FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério) deva ser aplicada na formação de professores. Esta lei determinou também 
a criação de planos de carreira e remuneração do magistério em todos os sistemas de ensino.Ainda 
nesta lei, o artigo 63, inciso III, determina que, “as instituições formativas deverão manter programas 
de formação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. Vejamos o texto do 
artigo 67:

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais de educação, assegu-
rando-lhes inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público 
[...], aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remu-
nerado para esse fim. (BRASIL. Lei nº 9.394 de, 20 de dezembro de 1996).

Além disso, na resolução 03/97, CNE (Conselho Nacional de Educação), que fixa Diretrizes 
para os Novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, o “aperfeiçoamento” do profissional da educação também está presente, 
o art. 5ºdefine, que os sistemas de ensino “enviarão esforços para implementar programas de de-
senvolvimento de profissionais dos docentes em exercício, incluído a formação em nível superior, 
em instituições credenciadas, bem como aperfeiçoamento em serviço” ( BRASIL. Resolução nº 3 
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de, 8 de dezembro de 1997).

Observa –se que as ações da SME estão pautadas em uma rede de conhecimento que abran-
ge várias estâncias e órgãos governamentais, trata- se de uma teia com múltiplas ações articuladas 
em prol da formação dos professores.

Já o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, define que a 
qualidade do ensino só poderá acorre se houver a valorização do magistério, e este só será obtida 
se houver uma política de formação inicial e continuada. Na página 17 do PNE explica que, “é preciso 
que os professores possam vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de continuidade 
de seu processo de formação”, para este funcione como um incentivo aos professores articulando a 
valorização do magistério (carreira, salário e condições de trabalho) as formações realizadas.

Além disso, neste mesmo parágrafo do plano nacional de educação, destaca-se a seguinte 
colaboração:Há que se repensar a própria formação, em vista dos desafios presentes e das novas 
exigências no campo da educação, que exige profissionais cada vez mais qualificados e permanen-
temente atualizados, desde a educação infantil até a educação superior [...].

O Plano Nacional de Educação evidencia, ainda, que a qualificação dos profissionais da edu-
cação não é tarefa fácil, mas sim um desafio que deve ser foco das políticas públicas de formação 
inicial e continuada, condição indispensável para a melhoria da qualidade do ensino para, “ assegurar 
à população brasileira o acesso pleno à cidadania e a inserção nas atividades produtivas que permita 
a elevação constante do nível de vida [...]”:

A formação continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria permanen-
te da qualidade da educação, e visará à abertura de novos horizontes na atuação profissio-
nal [...] (BRASIL. Lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001).

Deste modo, tem-se a base legal constituída, direcionando para um amplo programa de 
Formação Continuada aos profissionais da educação com intuito de colaborar na qualificação dos 
mesmos.FORMAÇÃO EM SERVIÇO

A Formação Continuada em serviço apresenta-se nos estudos de diversos autores utilizados 
nessa pesquisa, uma vez que, pode e deve acontecer no cotidiano da própria unidade escolar. O 
ponto de partida pode ser o Projeto Pedagógico, que possibilita envolver todos da comunidade escolar, 
tornando possível por sua vez a organização a partir das necessidades da série/ anos, proporcionan-
do a soluções para atuação frente aos problemas. Trata-se de aperfeiçoar os horários de trabalho 
coletivos, no qual os professores estão reunidos, para discutir sobre problemas comuns a escola, 
pois “é no espaço concreto de cada escola, em torno de problemas pedagógicos ou educativos reais, 
que se desenvolve a verdadeira formação do professor”, Nóvoa ( 2002, p. 14).

Ou seja, a formação em serviço permite que os professores desempenhem o papel de for-
madores e de aprendizes, sendo responsáveis por sua formação e pela formação do outro.Segundo 
Hypolitto;

Os professores deveriam formar grupos de estudo nas próprias unidades escolares, partindo 
da discussão de sua própria prática no cotidiano da escola, expressando seus pressupos-
tos teóricos aprofundando a própria prática sob a visão de uma educação transformadora. 
(HYPOLITTO, 1196, p.3).
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Dessa forma, ocorre a interação entre os professores, para o seu próprio desenvolvimento 
e de seu grupo, permitindo ações articuladas e discussões colaborativas- reflexivas- coletivas. Os 
autores afirmam que:

A interação dos membros do grupo deve ser valorizada, pois os professores podem se 
apoiar mutuamente, sustentar o crescimento uns dos outros e olhar para os seus problemas 
compreendendo que têm uma relação com os de outros professores, com a própria estrutura 
da escola ou do sistema educativo. ( RAPOSO e MACIEL, 2005, p. 310).

Para que tal processo ocorra, é importante possibilitar articulação entre as práticas de traba-
lho e o diálogo, como parte da organização escolar, para que se construa entre os profissionais da 
educação um ambiente de aprendizagem, favorecendo a intersecção de conhecimentos.

Assim, pode-se observar a importância da formação no horário coletivo, para que as neces-
sidades da escola sejam discutidas por grupos de professores, e que eles possam trocar ideias e 
experiências para superação de tais dificuldades. A importância está em promover, nas escolas 
espaços de discussão, que permitam colaboração e aprendizagem compartilhada, fazendo com que 
os professores aprendam a trabalhar de forma harmoniosa e construtiva com os demais membros 
da unidade escolar.

Sobre tal temática, em seu livro O Diálogo entre o ensino e a aprendizagem, Telma Weisz,afirma:

Não basta, e nem isso seria possível, cada professor pensar e transformar sozinho a sua 
prática na sala de aula. A responsabilidade da escola com o sucesso de todos os alunos só 
se garante com uma escolaridade coerente à articulada A forma de trabalhar isolada, em que 
professores chegam à escola, assinam o ponto, entram na classe, dão aula e vão embora, 
sem compartilhar o seu trabalho com a equipe, nem o relacionar com o que acontece na 
escola e fora dela, mostra-se cada vez mais inadequada. É cada vez mais claro, também, 
que a qualidade do trabalho pedagógico depende diretamente da existência de um projeto 
educativo compartilhado pela comunidade escolar. Isso implica um posicionamento de valo-
rização da produção coletiva para a qual todos têm de participar, tanto na formulação dos ob-
jetivos educacionais quanto na elaboração de estratégias pedagógicas. (WEISZ, 200, p. 32).

É neste sentido que se pode dizer que cada unidade escolar possui um contexto, que lhe é 
próprio, e para atender as necessidades dessa escola, deve-se buscar a formação também em cunho 
coletivo, com intuito de articular o ensino a realidade extraescolar dos educandos. Portanto, a qua-
lificação individual é importante, mas não será suficiente para atender a demanda da escola se não 
estiver relacionada às situações do dia a dia do professor. Neste sentido, segundo Imbernón (2006, 
p 78.), “na prática as unidades escolares devem promover condições para que seus profissionais 
possam discutir seus problemas e buscar soluções num trabalho colaborativo”. Ou seja, o trabalho 
do professor pode ser excelente em sala de aula, mas se este trabalho ficar restrito somente a sua 
sala, poucas contribuições este trabalho trará para a unidade escolar.

Sobre isso Libâneo afirmar que:

[...] os cursos de formação inicial têm papel muito importante na construção de conhecimen-
tos, atitudes e convicções dos futuros professores nec6essários à sua identificação com a 
profissão. Mas é na formação continuada que essa identidade se consolida, uma vez que ela 
pode desenvolver-se no próprio trabalho. (LIBÃNEO, 2001, p. 65)

Desse modo, quando a formação ocorre na escola, ela projeta autonomia, por estar funda-
mentada nas práticas do professor e nas necessidades da escola, possibilitando por sua vez, que as 
discussões estejam articuladas ao projeto da unidade. Assim, garante ao professor, ser responsável 
por sua própria formação, pela formação dos seus colegas e ser formado pelo seu grupo, assegu-
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rando-lhes participação nos levantamentos das necessidades, discussão das possíveis soluções, 
colocar o que foi decidido em prática e avaliar os possíveis resultados obtidos. A ideia é torna a escola 
um espaço de formação permanente com ações articuladas em prol da formação dos professores, 
atendendo as demandas da unidade. Como considera:

Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 
percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também 
uma identidade profissional [...]. A formação deve igualmente estar ao serviço do investi-
mento educativo nos projetos das escolas e ao incremento de experiências inovadoras. 
(NÓVOA,1995, p. 25).

Sendo assim, o desenvolvimento do professor também acontece na escola, por meio de estudos, 
trocas e reflexões, onde respostas para problemas presentes são encontradas, contribuindo para o 
desenvolvimento da unidade escolar e dos membros envolvidos no processo educacional da mesma.

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES - PROGRAMA LER E ESCREVER – PRIO-
RIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL

O Programa ler e Escrever- Prioridade na Escola Municipal é um programa realizado pela 
Secretária Municipal de Educação de São Paulo, que tem como objetivo garantir que os alunos do 
ensino fundamental desenvolvam o domínio da leitura e escrita, prioritariamente até os oito anos de 
idade (segundo ano da escolarização), por meio de contato com diversos gêneros textuais.

Aprender as competências de leitura e escrita, até o segundo série, significa prosseguir para 
as séries seguintes sem descompassos, mas com desempenho satisfatório e progressivamente ir 
adquirindo as competências relativas a série/ ano que frequenta. Além disso, o programa visa ga-
rantir a aprendizagem dos conceitos matemáticos em harmonia com as demais áreas do currículo.

Para saber quais ações seriam necessárias para alcançar tal meta do Programa Ler e Escrever, 
a SME (Secretária Municipal De Educação) utilizou um diagnóstico realizado ao longo de 2005 por 
equipes da própria Secretaria de Educação. O diagnóstico revelou que, 12 % cerca de (10 mil alu-
nos da rede) são repetentes ao final do ciclo I ( 1°ano a 5° ano), além de pesquisas por amostragem 
realizadas pelo SAEB (Sistema de Avaliação da Educação) em 2003, que demostram que cerca de 
30 % dos alunos de 3 °ano não sabem ler convencionalmente. (SÃO PAULO, 2005, v.1 p.7).

Pensando nesses resultados, a SME desenvolveu ações para atuar nas diferentes instâncias 
relacionadas à alfabetização. Por meio da portaria n° 6.328, de 26 de setembro de 2005, que ins-
tituiu para o ano de 2006, o Programa Ler e Escrever, foi implantado, com objetivo de “desenvolver 
as competências de leitura e escrita dos alunos da Rede Municipal de Ensino” (SÃO PAULO, 2005, 
v.2, p.3).

“[...] Afinal, aprender a ler e escrever na escola é condição indispensável para os alunos 
prosseguirem com sucesso na sua formação escolar e no seu desenvolvimento profissional. 
É condição essencial para que possam atuar como cidadãos e, assim, ter acesso à cultura 
letrada e usufruir plenamente dela nas situações de trabalho, de lazer e na resolução de 
questões do seu cotidiano[...]” (SÃO PAULO, 2005 v.2, p.5).

O programa, implantado no ano de em 2006, foi desenvolvido com a contribuição de educa-
dores da própria rede. As ações contaram também com a participação das treze Coordenadorias de 



132

Maio 2022Revista Territórios

Educação, incluindo a capacitação de professores, materiais didáticos e parcerias com universida-
des. O Programa Ler e Escrever contempla também, os Programas: Toda Força ao 1° ano do Ciclo 
I, Projeto Intensivo no Ciclo I - PIC e Ler e Escrever em todas as áreas do ciclo II.

Após dois anos de implantação do programa novas avaliações realizadas pela SME apontaram 
significativos avanços. A Prova São Paulo realizada em 2007 pela SME com alunos do 2° ano do 
ensino fundamental I revelou que 85% dos alunos já estavam alfabéticos.Neste mesmo ano, a partir 
da portaria 5.403, de 16 de novembro de 2007 o programa foi reorganizado passando a contemplar 
todas as séries/anos do ensino fundamental ciclo I e II.Após a reorganização os seguintes Projetos 
passaram a integrar o Programa Ler e Escrever:“Toda Força ao 1° ano – TOF”; “Ler Escrever no 2° 
ano”; “Ler e Escrever no 3° ano”; “Projeto Intensivo no Ciclo I – 3° ano – PIC”; “Ler e Escrever no 
4° ano; Projeto Intensivo no Ciclo I – 4° ano – PIC”; “Ler e Escrever em todas as áreas do Ciclo II”; 
“Compreensão e Produção da Linguagem Escrita por Alunos Surdos”.

ESTRATÉGIAS ADOTADAS

Os projetos adotados pelo Programa Ler e Escrever seguiram as seguintes estratégias:

Rede de formação: formar coordenadores para formar os professores do ciclo I e II do ensino 
fundamental em Língua Portuguesa e Matemática; Guia de Língua Portuguesa e Matemática para a 
formação e orientações didáticas de professores; Formação de professores regentes que participem 
do horário de trabalho coletivo; Formação com ênfase na leitura e escrita para todos os professores 
que atuem nos 1º anos TOF na unidade escolar e nas coordenadorias de educação; Formação para 
os professore dos projetos; “ Ler e Escrever no 2° ano”, “Projeto Intensivo no ciclo I – PIC”, “ Salas 
de Apoio Pedagógico – SAPs ( Salas de Apoio Pedagógico)”, “ Professores das EMEEs ( Escolas 
Municipais de Educação Especial” e professores do “ensino fundamenta II” que atuaram como mul-
tiplicadores (formadores de outros professores do ciclo II); Parcerias com universidades para efeti-
vação de um estágio supervisionado remunerado para aluno graduando em cursos de Pedagogia 
ou Letras, instigando para que atue como pesquisador em salas do 1° ano auxiliando os professores 
na alfabetização dos alunos; Trabalho articulado entre as Diretorias Regionais de Educação e o CE-
FAI (Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão) para formação de professores que atuem 
com alunos surdos; Acompanhamento e avaliação, pelas equipes gestoras, das metas propostas 
para o projeto bem como os encaminhamentos a serem tomados pelas unidades escolares que não 
conseguirem atingir as metas; Formação dos formadores nas DOTS/ coordenadorias de educação; 
Materiais específicos para todos os alunos das salas de SAPs;

PROJETOS ENVOLVIDOS – Portaria 5.403 de 16 de novembro de 2007

“Toda Força ao 1° ano do ciclo I – TOF”, visa criar condições adequadas de aprendizagem da 
leitura e escrita para todos os alunos ao final do 1º ano do Ciclo I:

Alfabetizar todos os alunos até o final do 1º ano do Ciclo I é fundamental, dada à importância 
que esse período de escolaridade representa na vida dos alunos. Ler e escrever convencio-
nalmente, com alguma autonomia, é condição para que os alunos avancem na escolaridade 
com sucesso e aprendam os conteúdos de todas as áreas de conhecimento, principalmente 
por meio da leitura e produção de textos nos diferentes gêneros e esferas discursivas.
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O “Projeto Intensivo no ciclo I - PIC 3° ano”, é uma medida de intervenção no ciclo, evitando-se 
de uma vez por toda que uma parcela de alunos passe pela indesejável experiência de retenção ao 
final do 4º ano do Ciclo I por não saberem ler e escrever:

O “Projeto Intensivo no Ciclo I- PIC- 3º ano” é uma etapa de recuperação intensiva dos con-
teúdos curriculares fundamentais para os alunos que chegarem ao final do 2º ano do Ciclo 
I sem o suficiente avanço na alfabetização, com o principal propósito de não prorrogar a 
correção do fluxo para o final do Ciclo I.

O “Projeto Intensivo no ciclo I – PIC 4° ano”, “é uma ação que propõe várias estratégias que 
darão oportunidade aos alunos que foram retidos ao final do 4º ano do Ciclo I”, de recuperar os 
conteúdos necessários para prosseguir em seus estudos.O “Projeto Ler e Escrever nos 2°s, 3°s e 
4°s anos do ciclo I”, “tem por objetivo que os alunos cheguem ao final do Ciclo I, sabendo utilizar a 
linguagem oral e escrita nas diversas situações comunicativas, ampliando suas possibilidades de 
participação social no exercício da cidadania”.“Projeto Compreensão e Produção da Linguagem 
Escrita por alunos Surdos”:

Tem como finalidade contemplar as especificidades da aprendizagem da Língua Portuguesa 
pelos alunos surdos, matriculados nas EMEEs, EMEFs e EMEFMs, focando a alfabetização 
no decorrer do Ciclo I. Essa posição diferenciada frente à aquisição da Língua Portuguesa 
exige o estabelecimento de relações com a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, para cons-
trução do conhecimento sobre a Linguagem Escrita, possibilitando a alfabetização.“Projeto 
Ler e Escrever em Todas as Áreas de Conhecimento” propõe várias estratégias que apoia-
rão o trabalho do Coordenador Pedagógico na construção do currículo do Ciclo II, compro-
metendo os professores de todas as áreas no trabalho com as práticas de leitura e escrita.
Entretanto, o objetivo deste estudo não consiste na avaliação dos resultados obtidos pelo 
Programa Ler e Escrever, consiste em explorá-lo como uma iniciativa da SME que contempla 
a Formação Continuada dos professores. O Programa Ler e Escrever possibilita a melhoria 
das discussões pedagógicas, envolvendo professores e coordenadores nas unidades esco-
lares, exigindo fundamentalmente a exploração da formação em serviço, preferencialmente 
no horário de trabalho coletivo, visando desenvolver as competências e os conhecimentos 
necessários para suprir os desafios educacionais presentes do dia a dia dos professores.

Mais do que, “a formação, pela formação”, foi possível verificar neste trabalho, que a Formação 
Continuada deve estar relacionada à prática do professor. Neste aspecto o Programa Ler e Escre-
ver traz contribuições, pois o Programa apresenta uma série de ações articuladas que devem ser 
desenvolvidas no âmbito escolar.Com essa perspectiva, centrada na figura do professor, procura-se 
promover uma discussão no âmbito escolar, estabelecendo o entrosamento de diferentes níveis de 
experiências, reportando às mudanças que se fazem necessárias no plano institucional. Essas mu-
danças exigem fundamentalmente que os professores explorem as possibilidades do trabalho coletivo 
e desenvolvam as competências e os conhecimentos necessários aos novos desafios educacionais.

Esse estudo apontou a presença de três importantes dimensões que se articulam: a forma-
ção continuada, a formação em serviço e a formação por meio de políticas públicas. Estas ações 
possibilitam a participação dos professores no processo desenvolvimento profissional. É importante 
salientar que, seja através de políticas públicas, interesse pessoal, formação no trabalho ou para dar 
continuidade nos estudos, a Formação Continuada, deve desencadear mudanças que contribuam 
para a melhoria da educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Por meio desta pesquisa, foi possível concluir que a Formação Continuada é um processo 
de desenvolvimento contínuo do professor, que possibilita o ampliação de seus saberes e compe-
tências.Para isso, a Formação Continuada deve estimular a reflexão sobre a prática, articulando as 
competências, saberes e vivências do educador, a fim de construir o processo formativo.

Seja por interesse particular ou por meio de políticas públicas, os professores devem buscar 
por desenvolvimento profissional, atuando como pesquisadores, responsáveis por gerir sua formação 
profissional.Como observa Nóvoa (1991, p. 29-33), “a formação continuada deve alicerçar-se numa 
reflexão ʻ na prática e sobre a prática ,̓ através de dinâmicas de investigação-ação e de investiga-
ção-formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores [...]”.

Podemos, então, definir que é no espaço escolar, que a formação exerce papel preponderante, 
pois na escola é possível articular a teoria com a prática, visando o desenvolvimento profissional.

Como bem afirmam Pimenta e Lima (2008), na atividade de ensinar, o professor se relaciona 
com outros sujeitos: seus pares institucionais, coordenadores, colegas de área, diretores, responsá-
veis pela elaboração do projeto político-pedagógico e curricular e com alunos.

Nesse sentido, a Formação Continuada está intimamente ligada ao Programa Ler e Escrever, 
pois para melhorar os índices de alfabetização os professores e os demais profissionais da educação 
passam por formação em serviço.

Entretanto vale ressaltar, que quando a formação ocorre por meio de políticas públicas, como 
é o caso do Programa Ler e Escrever, a formação dos professores, serve também para implantar 
determinados programas e controlar o que é esperado dele, o que pode gerar, uma angústia por 
partes dos professores e provocar um “falso” interesse. Nestas circunstâncias a formação em serviço 
torna-se, como diz Hypólito (1999, p.12), “um sonho prometido e ao mesmo tempo um sonho negado”.

Compreende-se então, que a Formação Continuada é um processo dinâmico, que deve con-
templar as ambições do professor e as necessidades dos nossos alunos.

Também seguindo essa hipótese, a Formação Continuada em Serviço, não é tarefa fácil, é 
um desafio a ser superado, que requer que os professores saiam do isolamento em que costumam 
trabalhar, e tomem consciência de que o conhecimento, quando “compartilhado”, construído com 
ajuda dos demais membros da unidade escolar resulta em discussões mais significativas. Afinal os 
problemas da escola devem ser comuns a todos. Muitas das inquietações que afligem o professor 
também podem estar angustiando seu colega de trabalho; e buscar por soluções junto com os demais 
professores é mais vantajoso e produtivo do que fazê-lo de forma individual.Em razão disso, podemos 
chegar à conclusão de que é necessário haver uma mobilização de todos os envolvidos diretamen-
te com a educação para que a Formação Continuada aconteça em todas as instâncias, levando o 
educador a refletir sobre sua prática. Para que os profissionais percebam que “ficar parado” implica 
diretamente na educação de crianças e jovens que fazem ou farão parte de nossa trajetória enquanto 
educadores. A unidade escolar é um espaço de pesquisa e formação que dever ser cultivado.

Sendo assim, o professor precisa ser capaz de analisar situações complexas, fazer opções 
conforme a situação, escolher o conhecimento ou técnica mais adequada, adaptar-se rapidamente 
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e aprender.

Enfim, para que a Formação Continuada ocorra, cabe a nós educadores, nos tornamos pes-
quisadores, e não se deixar estagnar nem ter medo de lançarem–se ao novo, que nos fará melho-
res enquanto pessoas e profissionais. Cabe ressaltar Freire, (1987, p.13), “ninguém educa ninguém, 
ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”.Os temas 
que se apresentaram nesta pesquisa são complexos, possibilitando que novos sejam estudos sejam 
desenvolvidos.
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RESUMO

O presente trabalho se propõe a, primeiramente, apresentar um panorama histórico da escrita, para 
depois, através da explicação detalhada dos diversos tipos de linguagem escrita e de suas subdivisões 
(entre elas, os gêneros textuais) com que um indivíduo pode se deparar durante sua vida, adentrar 
os conceitos de alfabetização e letramento. O letramento supera esse nível: um indivíduo letrado é 
aquele que tem a capacidade básica não só de ler e escrever, mas de interpretar e produzir conteúdo 
verbais relacionando-os com a realidade à sua volta, sabendo articulá-los no plano sócio histórico 
da vida globalizada do nosso tempo. Os gêneros textuais refletem diversas formas de expressão, 
diferentes meios de comunicação, com características específicas. É através deles que podemos 
aprofundar os conceitos de alfabetização e letramento, e este é o objetivo final deste trabalho.

Palavras-chave: Gêneros textuais; Alfabetização; Letramento;

INTRODUÇÃO

Dominar a língua, oral e escrita, é de extrema importância para o convívio em sociedade, é por 
intermédio dela que as pessoas transmitem diferentes informações, tem acesso ao conhecimento, 
apresentam argumentos relevantes e podem ter uma visão holística em busca da cultura e do conhe-
cimento. Em razão disso, ao inserir conteúdos às crianças, as escolas têm a obrigação de assegurar 
que todos os seus educandos tenham meios necessários para a aquisição dos saberes próprios 
de sua cultura, essenciais para o exercício da cidadania, que é um direito de todos garantidos pela 
Constituição.

O mundo só pode ser compreendido através de uma linguagem. É ela que nos dá a nossa 
visão de mundo, e é por esse mesmo motivo que tantas culturas enxergam a realidade de maneira 
tão diversa entre si. Todas as pessoas adquirem o conhecimento linguístico de seu idioma nos pri-
meiros anos de vida, mas ele por si só muitas vezes não basta para que um cidadão possa gozar 
plenamente de seus direitos. É preciso que o indivíduo saiba reconhecer e fazer uso das diferentes 
formas de expressão possíveis dentro de seu idioma, sabendo adequá-las cada uma a seu contexto 
e também conseguindo reconhece-las como pertencentes a um ponto específico na história, sendo, 
portanto, apenas interpretável corretamente se relacionada com todos os fatores que a influenciam. 
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Ou seja, esse é um processo que se inicia na infância, se aprimora com a alfabetização e se lapida 
com o letramento, que é o momento final na formação de um cidadão crítico e consciente de seus 
atos e do mundo que o cerca.

Sendo a língua uma forma de categorizar, organizar e interpretar o mundo, é de se esperar 
que duas culturas distintas não enxerguem o mundo de maneira idêntica entre si. Isso pode ser no-
tado facilmente tanto no exercício da tradução quanto em uma simples conversa entre pessoas de 
diferentes regiões de um mesmo país. Tais divergências variam de grau: mesmo sendo verdade que 
um nordestino não utiliza sua língua do mesmo modo que um sulista, ambos podem se comunicar 
sem grandes problemas de compreensão; porém, o mesmo não vale para um brasileiro que queira 
interagir verbalmente com um argentino.

A variação é inerente à linguagem verbal humana. Ainda que fosse possível substituir todos 
os idiomas atuais por uma única língua universal, está gradualmente se transformaria, partindo de 
pequenas modificações até decompor-se em novas línguas e, finalmente, alcançando a impossibili-
dade de comunicação entre nativos de diferentes territórios. A história nos prova a veracidade de tal 
afirmação: não é possível que um indivíduo que fale exclusivamente francês entenda outro que fale 
exclusivamente espanhol e vice-versa, ainda que os idiomas de ambos tenham uma origem comum 
o latim.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONCEITUALIZAÇÃO
EXERCÍCIO COGNITIVO DA LEITURA E DA ESCRITA

A alfabetização corresponde ao ato de ensinar a ler e a escrever. No entanto, ler e escrever 
estão intimamente relacionados cognitivamente e funcionam como faces de uma mesma moeda, 
como se existisse em conjunto, não fazendo sentido falar de um sem o outro. A leitura é um exercício 
cognitivo solitário de refinação do raciocínio, é uma busca da luz interior e quanto mais se lê mais 
se contribui para o autoconhecimento, para a descoberta dos valores e vontades internas do sujeito 
que realiza este ato. Seria possível discernir o conceito de “escuro” se não existisse o conceito de 
“claro”? Não, obviamente. Num outro nível, a relação escrita x leitura se dá dessa maneira, pois é 
impossível ser um bom leitor se não se pratica a escrita fluente, de ideias bem concatenadas, assim 
como é impossível ser um bom escritor sem ser um leitor atento, capaz de tatear significados ocultos 
por baixo de um texto aparentemente simples. São sistemas interdependentes, e a proficiência em 
um deles não pode existir sem correspondência com o outro.

Visto que as esferas de utilização da língua são extremamente heterogêneas, também os 
gêneros apresentam grande heterogeneidade, incluindo desde o diálogo cotidiano à tese científica. 
Por essa razão, BAKHTIN distingue os gêneros primários dos secundários. Enquanto os primeiros 
(diálogo, carta, situações de interação face a face) são constituídos em situações de comunicação 
ligadas a esferas sociais cotidianas de relação humana, os segundos são relacionados a outras es-
feras, públicas e mais complexas de interação social. Estes formam a partir dos gêneros primários, 
absorvendo-os e transmutando-os, e apresentando frequentemente de forma escrita. (KOCH; ELIAS, 
2012, p.55, 56)
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A leitura acontece por meio da antecipação realizada por meio do conhecimento prévio e 
exige do leitor uma reflexão que favoreça a compreensão e a explicação de algo. Já o ato de ler, 
para ser completo, deve exigir o ato de escrever, que é sempre uma tarefa lenta e gradual. A leitura 
não apenas um fim em si mesmo, é também uma forma de aprimorar a escrita, de oferecer novos 
caminhos, novas sugestões de expressão para aquele que a pratica. A leitura é uma arte. E toda arte 
é um ritual. Se a prática da leitura exige tempo, a prática da escrita não é diferente, demandando 
também tempo e paciência.

É de conhecimento geral que muitas crianças têm contato diariamente com livros em casa, 
desde a infância, e são estimuladas a lerem por pais que gostam de ler, essas crianças mantêm grande 
vantagem sobre aquelas que não dispõem de recursos materiais em seus lares, ou que possuem 
pais que não se interessam por leituras, mas isso não significa que elas, ao serem estimuladas, 
não possam desenvolver sua capacidade de ler, mesmo que tardiamente. A única diferença entre 
esses dois tipos de família não está somente na quantidade de livros e revistas presentes na casa e 
à disposição da criança. O fator essencial é a utilização que se dá a esses instrumentos de leitura. 
A maneira como os filhos, ainda crianças, percebem o relacionamento dos pais têm com os livros e 
com a leitura tanto pode ser uma experiência boa, quanto ruim, muitas vezes acaba influenciando o 
modo como a criança encara o ensino e a aprendizagem da leitura na escola.

Mas, é importante dizer, a “leitura” do meu mundo, que me foi sempre fundamental, não fez 
de mim um menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade 
do menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, no que fui mais ajudado 
do que desajudado por meus pais. E foi com eles, precisamente, em certo momento dessa 
rica experiência de compreensão do meu mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse 
significado malquerenças ao que ele tinha de encantadoramente misterioso, que eu comecei 
a ser introduzido na leitura da palavra. (FREIRE, 2001, p. 15)

LETRAMENTO

Esse conceito ainda causa certo estranhamento em estudiosos da educação falantes de idio-
mas que não têm palavras diferenciadas para os dois termos, como é o caso do inglês. No Brasil, 
esses dois termos já são amplamente utilizados, tendo já um bom repertório de estudos relacionados 
ao tema, dividindo-se nessa dicotomia “alfabetização x letramento”.

O emprego dos verbos integrar e articular retoma a afirmação anterior de que os dois processos 
– alfabetização e letramento – são, no estado atual do conhecimento sobre a aprendizagem inicial da 
língua escrita, indissociáveis, simultâneos e interdependentes: a criança alfabetiza-se, constrói seu 
conhecimento do sistema alfabético e ortográfico da língua escrita, em situações de letramento, isto 
é, no contexto de e por meio de interação com material escrito real, e não artificialmente construído, 
e de sua participação em práticas sociais de leitura e de escrita; por outro lado, a criança desenvolve 
habilidades e comportamentos de uso competente da língua escrita nas práticas sociais que a envol-
vem no contexto do, por meio do e em dependência do processo de aquisição do sistema alfabético 
e ortográfico da escrita. Esse alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, pela integração e pela 
articulação das várias facetas do processo de aprendizagem inicial da língua escrita, é, sem dúvida, 
o caminho para a superação dos problemas que vimos enfrentando nesta etapa da escolarização; 
descaminhos serão tentativas de voltar a privilegiar esta ou aquela faceta, como se fez no passado, 
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como se faz hoje, sempre resultando em fracasso, esse reiterado fracasso da escola brasileira em 
dar às crianças acesso efetivo e competente ao mundo da escrita. (SOARES, 2004, p. 100)

Mas além do simples, também é o complexo. É poder desnudar camadas de significados 
de grandes autores, é poder descobrir os significados ocultos em um ato de uma peça de 
Shakespeare ou em um soneto de Camões. Letramento é descobrir a si mesmo por intermé-
dio da leitura e da escrita, é entender quem é e quem poderá ser.

ALFABETIZAÇÃO

A ideia de alfabetização como um fenômeno em massa de toda a sociedade é uma noção 
muito recente se temos em conta que não faz muito tempo (século XIX aproximadamente) os únicos 
que sabiam ler e escrever costumavam ser sempre os setores mais altos da sociedade, com poder 
econômico e político para governar e fazer o que quisessem sobre as populações submissas no 
analfabetismo.

O Brasil, como sempre normalmente atrasado em relação ao contexto mundial, demorou 
ainda mais tempo para conseguir chegar a um nível aceitável de alfabetização, embora ainda hoje 
tenhamos muitos analfabetos em nosso país. Não se sabe como a escrita nasceu e se desenvolveu 
em seus primórdios, mas temos pistas disso, através de artefatos preservados pelo tempo e que 
chegaram até nós.

O sistema alfabético (diferente de um mero sistema de comunicação escrita) mais antigo co-
nhecido é a escrita Linear B, da qual derivou o grego antigo, com todas suas vertentes, e sabemos 
que ainda na época Clássica da Grécia Antiga, ler e escrever não eram habilidades comuns a todos 
os cidadãos. Ainda hoje existem documentos indecifrados, escritos em línguas e alfabetos ainda não 
desvendados. Mas sabe-se que eram pouquíssimos aqueles que dominavam o ofício da leitura e da 
escrita, e exatamente por esse motivo os chamados escribas, nas mais diversas civilizações, sempre 
ocuparam uma posição de destaque. Ao longo da história, a escrita e a leitura sempre esteve ligada 
a aristocracia intelectual de uma sociedade.

Também é importante lembrar que antes da criação da imprensa, a produção de textos escri-
tos era muito complexa, demorada e custosa, além de gerar muitos erros de reprodução, coisa que 
prejudica e atrapalha os estudiosos até hoje, quando estes tentam estabelecer um texto definitivo 
para determinada obra antiga, importante para a história de nossa civilização.

Ou seja, para as massas, a alfabetização sequer teria sentido. Para que aprender a ler em 
uma época em que mal existe o que se consumir em termos de leitura? Todo esse pensamento re-
trógrado perdurou durante muito tempo, e só nos últimos tempos é que pudemos ver a alfabetização 
sendo colocada como um fator crucial para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e 
deveres, críticos em seus pensamentos.

No entanto, a partir do século XIX, com os diferentes governos, com as sociedades cada vez 
mais complexas, começou-se a ver na alfabetização uma necessidade muito importante que em 
alguns momentos também foi utilizada para transmitir ideias políticas ou culturais determinadas, em 
último modo permitirá à sociedade crescer e se desenvolver como tal.
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Nessa concepção de língua como representação do pensamento e de sujeito como se-
nhor absoluto de suas ações e de seu dizer, o texto é visto como um produto – lógico – do 
pensamento (representação mental) do escritor. A escrita, assim, é entendida como uma 
atividade3 por meio da qual aquele que escreve expressa seu pensamento, suas intenções, 
sem levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor ou a interação que envolve 
esse processo. (SOARES, 2004, p. 100)

GÊNEROS TEXTUAIS E TIPOLOGIAS TEXTUAIS

Pensar em gêneros textuais é, acima de tudo, é falar da interação do sujeito com o seu texto e 
com a comunicação circunstancial que envolvem essa relação. Isto é, o gênero pode ser determinado 
por suas perspectivas sócio comunicativas e úteis, conforme as quais aparecerão diferentes formas 
de expressão textual nos diferentes gêneros, que ocorrem da carência do sujeito se comunicar aten-
dendo a objetivos específicos, almejando um determinado público e restringido por uma condição 
comunicativa. Para Koch e Elias (2012, p. 63):

A par da familiarização com os gêneros, é possível levar o aluno a depreender, entre deter-
minadas sequências ou tipos textuais – narrativas, descritivas, expositivas, etc. - um con-
junto de características comuns, em termos de estruturação, seleção lexical, uso de tempos 
verbais, advérbios (de tempo, lugar, modo, etc.) e 22 outros elementos dêiticos, que permi-
tem reconhecê-las como pertencentes à determinada classe. (KOCH E ELIAS, 2012)

A promoção de aulas embasada na concepção dos gêneros textuais faz com que nossos alu-
nos se desenvolvam mais e melhorem no aprendizado, no entanto exigem algumas mudanças nos 
métodos de ensino e no conteúdo a serem estudados. Partindo do princípio de que a nossa língua 
deixa de ser limitada por uma visão gramatical apenas por teoria e passa a ser tratada como uma 
atividade humanizada, um meio de intercâmbio do indivíduo com a sociedade.

Isso significa nos desafiar a promover esse novo modo de ensinar a língua portuguesa em 
sala de aula, aproximando-a de seu uso no dia-a-dia das pessoas. De nada adianta um ensino en-
gessado, que fale de uma língua ideal, mas que, no final das contas, não consiga ter ligação direta 
com a realidade do aluno. O estudante torna-se indiferente ao conteúdo a que lhe é exposto, e essa 
situação tende a agravar-se ao longo de seu percurso escolar, o que gera diversos resultados ne-
gativos, tanto no âmbito escolar (mais específico) quanto no âmbito social (mais geral). Reiterando, 
é necessário que o estudante seja capaz de se comunicar utilizando sua língua como ferramenta, 
sabendo adequá-la ao contexto em que ele se encontra. É como se o falante de um idioma devesse 
ser um “poliglota dentro de sua própria” língua, conseguindo circular com livre expressão entre os 
mais diversos estratos da sociedade.

A palavra gênero remonta à base indo-europeia *gen- que significa ‘gerar’, ‘produzir’. Em 
latim, relaciona-se com esta base o substantivo genus, genens (significando ‘linhagem’, ‘es-
tirpe’, ‘raça’, ‘povo’, ‘nação) e o verbo gigno, genui, genitum, gignere (significando ‘gerar’, 
‘criar’, ‘produzir’, ‘provir’), com o qual se relacionam palavras como genitor, primogênito, 
genital, genitura. A utilização do termo gênero para designar tipos de textos é uma extensão 
da noção de estirpe (linhagem) para o mundo dos objetos literários e retóricos. Assim como 
as pessoas podem ser reunidas em linhagens por consangüinidade, o mesmo se pode fazer 
com os textos que têm certas características ou propriedades comuns. A noção de gênero 
serve, portanto, como uma A utilização do termo gênero para designar tipos de textos é uma 
extensão da noção de estirpe (linhagem) para o mundo dos objetos literários e retóricos. 
Assim como as pessoas podem ser reunidas em linhagens por consanguinidade, o mes-
mo se pode fazer com os textos que têm certas características ou propriedades comuns. 
(BAKHTIN, 2003, p. 2)
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Portanto, para termos uma noção de gênero devemos classifica-los reunindo entes diferen-
tes com base em traços comuns. A denominação ‘gêneros textuais’ é um tanto controversa, alvo 
de muitas discussões, e existem estudiosos que preferem utilizar os termos ‘gêneros discursivos’ 
ou ‘gêneros do discurso’, por entenderem que, conceitualmente falando, seriam descreveriam esse 
assunto com maior acurácia.

Os gêneros textuais tratam de textos materializados, ao passo que o gênero do discurso os 
desenvolve ou os põem em circulação nas práticas sociais. Isto é, pode-se dizer que os gêneros se 
constituem como textos que circulam discursos e constituem, bem como são constituídos por dis-
cursos e ambos são indissociáveis.

TIPOS TEXTUAIS

O tipo textual é uma espécie de construção teórica que compõe um gênero textual definido 
pela natureza linguística de sua composição dentro dos aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 
relações lógicas, estilo e pelos atos retóricos e os modos dos discursos que realiza.

Os tipos textuais se caracterizam muito mais como uma ou mais sequências linguísticas de 
enunciados do que como textos. O conjunto de categorias para designar os tipos é limitado e sem 
tendência a aumentar. Um texto é denominado argumentativo, narrativo, expositivo, descritivo ou 
nele há predominância sequencial de uma dessas categorias. É comum que haja textos dotados de 
características de todas essas classificações, ou que mescle apenas alguma delas, mas para efeito 
explanatório, adotemos essas denominações mais simples, pensando apenas nos textos de um tipo 
textual específico.

Os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De 
maneira geral, a tipologia textual é dividida em: texto narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e 
preditivo.

Definem-se tipos textuais pela forma em que as informações são organizadas nos textos; 
pela predominância das categorias gramaticais que levam o leitor/ouvinte a compreender 
o texto. Estas estruturas linguísticas servem de “pistas” para a construção da significação 
textual: uma sequência descritiva pode ser comparada a um retrato, ou uma pintura; uma 
sequência narrativa pode ser comparada a um filme.
Nas sequências descritivas, a ordenação dos fatos ou episódios não é relevante. As seqüên-
cias narrativas, ao contrário, caracterizam-se justamente pela “evolução” dos fatos, pela 
mudança de estado, pelas relações de consequência.
Como os tipos costumam aparecer mesclados nos textos empíricos, às vezes, torna-se di-
fícil distinguir as seqüências exatamente; só pelo reconhecimento da predominância de um 
dos tipos, com uma leitura global do texto, é que isso se torna possível. (BRASIL, 2008)

TEXTO NARRATIVO

Os gêneros da ordem do relatar, a narrativa, caracterizam-se como um enunciado textual com 
verbo de mudança no passado, um circunstancial de tempo e lugar. Por sua referência temporal e 
local, este enunciado é designado como enunciado de ação. Os gêneros da ordem do relatar são 
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narrativos com sentido temporal, mas com a especificidade de comportarem os textos pertencentes 
ao domínio social da memorização e documentação das experiências humanas, situando-as no tempo

A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, do qual se desenvolvem 
as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Assim, a narração possui um nar-
rador aquele que apresenta a trama, as personagens principais e secundárias, o tempo cronológico 
ou psicológico e o espaço que é o local onde se desenvolve a história. Sua estrutura básica é: apre-
sentação, desenvolvimento, clímax e desfecho.

Os textos narrativos, desde os mais simples, como as fábulas, até os mais complexos possuem 
uma estrutura comum, possível de ser estudado. A estrutura narrativa representa verbos de conclusão 
anteriores e predicados de ação relacionados a eventos relacionados à primeira ou terceira pessoa. 
A narrativa possui estrutura própria para organizar as informações. Os eventos são organizados 
em ordem cronológica, permitindo aos leitores sentir a reconstrução do que vivenciaram, e retratar 
vividamente a avaliação ao final, aparecendo séries temporais e jogos causais.

É preciso distinguir narrativa e narração.

O tipo narrativo apoia-se em fatos, personagens, tempo e espaço. Relata mudanças de es-
tado entre os fatos ou episódios, seja marcando essas mudanças nos tempos verbais ou não. Além 
disso, há uma relação de anterioridade e posterioridade entre os fatos narrados e, frequentemente, 
esses fatos mantêm entre si uma relação de causa e efeito. Por isso, muitas vezes, a ordem em que 
se enuncia os fatos é relevante para a sequência narrativa. (BRASIL, 2008)

O que decide o componente narrativo do texto é a alteração de situação, ou seja, a transfor-
mação. Narrativa é uma modificação de estado operada pela ação de um personagem. Existem dois 
tipos básicos de narrativa: a de aquisição e a de perda. A narração atua com personagens, situações, 
tempo e espaço bem determinado trabalha predominantemente com termos concretos. É falar sobre 
os fatos, é contar. Versa na elaboração de um texto, implantando episódios e acontecimentos. A 
narração é totalmente dinâmica. Os verbos são predominantes num texto narrativo.

Na sequência de afirmações da estrutura narrativa, sempre há uma mudança, uma mudan-
ça na condição de uma pessoa. É importante destacar que, no texto narrativo, existem afirmações 
sobre estados e afirmações sobre comportamentos que provocam novos estados e mudanças em 
novos estados.

Qualquer narrativa por mais simples que seja, compõe um modelo do real e manifesta certo 
modo de interpretação de algo. Quando se trata de narrativa infantil, para que esse modelo 
funcione, precisa ter um universo de referência que possa ser identificado pela criança e 
possibilite reações por parte dela, seja por lhe permitir organizar vivências que teve, seja por 
lhe antecipar o que ainda não foi experimentado. Afinal, espera-se de uma narrativa que, de 
algum modo, amplie os conceitos já formados pelo leitor. (CADEMARTORI, 2012, 2 ed., p. 
46)

As principais características da narração são: as vantagens de certos termos, as mudanças 
de situação, a informação na sequência lógica, a estrutura verbal e o preenchimento de verbos an-
teriores, imperfeito, imperfeito. Reconheça e preste atenção a essas características no texto. Quanto 
ao significado do texto, não haverá dificuldade em compreender o texto. É importante aprender a 
explicação da narrativa, porque este é um gênero que atrai a atenção dos alunos e os prepara para 
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textos mais complexos.

De certo modo, muitos alunos já tem contato com a narrativa de modo natural em sua infância, 
em seu cotidiano, pois é parte da convivência humana o compartilhamento de histórias. Quando dois 
amigos conversam sobre o que fizeram na semana anterior ao seu encontro, eles estão narrando o 
que ocorreu. Ou seja, fazer com que o aluno comece por esse estágio o colocará em contato com 
algo que, de certa forma, ele já conheceu, e agora terá a oportunidade de estudar de maneira mais 
aprofundada, partindo para detalhes mais internos e aprendendo de que forma pode utilizar esse 
conhecimento em sua vida.

Os gêneros da ordem do narrar, também são narrativas, mas envolvem textos cujo domínio é 
o da cultura literária ficcional, marcados pela manifestação estética e caracterizados pela reprodução 
da ação através da criação, da intriga no domínio da verdade. Conhecimento textual referente às 
características da linguagem poética ou à estrutura global de textos narrativos, além dos aspectos 
estruturais de textos do tipo poético, narrativo e teatral.

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, diz que a narrativa é a porta 
de entrada das crianças ao mundo da literatura, sendo importantíssimo na alfabetização e letramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os processos de alfabetização e letramento possibilitam que o indivíduo perceba como a lin-
guagem é utilizada na sociedade, para desse modo lançar mão desse conhecimento nas diferentes 
situações concretas. E neste contexto, acreditamos que os gêneros do discurso quando trabalhados 
em seus aspectos constitutivos que sobressaem à mera forma ou estrutura, ou seja, levando em 
consideração seu uso, função e situações comunicativas podem contextualizar o ensino de língua 
na escola, demonstrando a importância do uso dos gêneros textuais para a consolidação da alfabe-
tização e do letramento.

A leitura deve ser possibilitada a princípio a partir de frases ou textos curtos, para assim, aliar 
as práticas de letramento e alfabetização por meio do uso dos gêneros discursivos necessita muito 
mais do que uma seleção de diferentes textos, mas sim um compromisso dos professores e estâncias 
públicas com o reconhecimento na natureza social da linguagem, para desse modo, cooperar para 
a formação do cidadão, tal como sugerido nos PCNs.

A formação completa de um cidadão, consciente de seus atos, seus direitos e deveres deve 
focar nesse aspecto, pois no mundo atual em que vivemos, é impossível conseguir aproveitar to-
das as oportunidade e conseguir êxito nas empreitadas sociais sem se ter um bom conhecimento 
de escrita e leitura, sem conseguir interpretar a realidade que nos cerca, discernindo as diferentes 
múltiplas facetas do nosso momento histórico, tão complexo, tão veloz, marcado pela difusão de in-
formações em um nível que nunca se viu em nenhum outro momento, em qualquer outra civilização 
que tenhamos conhecido.

Graciliano Ramos, escritor modernista brasileiro, escreveu um romance intitulado “Vidas Se-



145

Maio 2022Revista Territórios

cas”, em que, colocando como pano de fundo a miséria do nordeste brasileiro, o coronelismo, a seca, 
a exploração de mão de obra, narra a história de uma família que tenta sobreviver, lutando por um 
pouco de comida, indo de um canto a outro, buscando água, comida, trabalho, e que se vê privada 
de seus direitos não só pela sua condição socioeconômica, mas também por não ter domínio sobre 
sua linguagem. E essa consciência, essa autonomia só se dá por meio do letramento, que é a capa-
cidade da alfabetização aliada ao poder de compreensão de um texto como parte de uma realidade 
maior do que ele, ou seja, um texto não vale simplesmente aquilo que diz diretamente, mas também 
diz respeito a todos os significados escondidos em suas entrelinhas.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. [Tradução de Paulo Bezerra]. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003.

BRASIL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/ SEF, 1997b.11

________. Silviane Bonaccorsi Barbato. Secretaria de Educação Básica (Org.). Programa Gestão 
da Aprendizagem Escolar - Gestar II. Língua Portuguesa: Caderno de Teoria e Prática 3 - TP3: 
gêneros e tipos textuais. Brasília: Ministério da Educação, 2008.

CADEMARTORI, Ligia. O professor e a literatura: para pequenos, médios e grandes. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2012. (Série Conversas com o Professor; 1)

CARVALHO, Gisleine. O incrível poder das histórias em quadrinhos. Disponível em: <http://
educarparacrescer.abril.com.br/>. Acesso em: 10 maio 2022.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Editora Cortez, 2001.

GALLI, Glória. Compreendendo um texto narrativo. Disponível em: <http://www.lpeu.com.br/
q/3m8hl>. Acesso em: 10 maio 2022.

KATO, Mary Aizawa (Org.). A concepção da escrita pela criança. Campinas: Pontes, 1988.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Escrever: estratégias de produção textual. 2. 
ed. São Paulo: Contexto, 2012.

LÍNGUA PORTUGUESA ›Produção de textos. Disponível em: <www.todamateria.com.br >. Acesso 
em: 20 maio 2022

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 3 Ed. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008

Programa Gestão da Aprendizagem Escolar - Gestar II. Língua Portuguesa: Caderno de Teoria e 
Prática 3 - TP3: gêneros e tipos textuais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica, 2008.



146

Maio 2022Revista Territórios

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento: caminho e descaminhos. Revista Pátio, ano VII, 
n° 29, fev./abr. 2004.

________, Magda. Alfabetização e letramento. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2008.



147

Maio 2022Revista Territórios



148

Maio 2022Revista Territórios



149

Maio 2022Revista Territórios



150

Maio 2022Revista Territórios



151

Maio 2022Revista Territórios



Revista Territórios

152

RESUMO

A comunicação é fundamental para a sobrevivência na sociedade atual, seja mediante a linguagem 
verbal, por meio de imagens, sons ou sinais. As artes visuais têm importante destaque nessa apro-
ximação entre os indivíduos, fazendo com que os mesmos se expressem e compreendam a si e aos 
outros. Nesse trabalho serão abordadas as diversas formas de comunicação e suas implicações 
nas relações dentro e fora da escola, mas principalmente no ambiente escolar, demonstrando a re-
levância das Artes Visuais para o convívio na sociedade contemporânea, enriquecendo e ampliando 
as diferentes formas de se expressar.

Palavras-chave: Arte; Contemporaneidade; Comunicação.

INTRODUÇÃO

Ao longo da história da Arte no Brasil, desde os primórdios percebeu-se a evolução do homem 
por intermédio de sua arte, que foi iniciada com a arte rupestre e foi se desenvolvendo de acordo 
com suas relações e necessidades de se comunicar para sobreviver.

A comunicação verbalizada ou não, é essencial para a vida em sociedade, onde os indivíduos 
por meio de representações de desenhos, verbais, sinalizadas, ou por meio de ícones buscam ser 
compreendidos e se fazerem presentes no espaço.

As linguagens utilizadas na comunicação podem e são variadas, não sendo a linguagem verbal 
a única e exclusiva forma de comunicação, há como se ser compreendido por meios ícones, imagens, 
representações gráficas, pintura, gestos e sons, dentre outras, basta que quem se comunica consiga 
transmitir o que deseja com intencionalidade.

A era moderna é caracterizada pelo uso generalizado da comunicação visual. Existem vários 
fatores que tornam o mundo visual mais diversificado e convincente. Ele penetra e atravessa inúmeras 
áreas da vida diária. No entanto, ainda se observa que grande parte dessa comunicação visual é 
confiada ao senso comum. No campo da experiência perceptiva, ainda é necessário revelar o senso 
comum para tornar-se visível a verdade.

O presente trabalho, terá como metodologia a revisão bibliográfica, realizada por meio de 
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leituras de livros, artigos em sites acadêmicos e tem como objetivo demonstrar a importância das 
linguagens visuais, como meio de comunicação e expressão, na contemporaneidade em sala de 
aula, e destacará os elementos visuais que são: ponto, linha, plano, volume, luz, cor, textura, que 
formam a imagem visual.

O presente tema tem sua importância justificada mediante a arte ser de grande relevância para 
a educação escolar e tendo função indispensável na vida das pessoas desde o início das civilizações, 
tornando-se um fator essencial de humanização. O principal objetivo da arte na educação é formar o 
ser criativo e reflexivo que possa relacionar-se como pessoa. A Arte é área do conhecimento humano, 
patrimônio histórico e cultural da humanidade, é linguagem, um sistema simbólico de representação.

As artes em suas várias facetas são parte integrante da cultura de uma sociedade e estão 
inseridas na vida das pessoas, e assim a escola deve voltar sua atenção para o ensino e incentivo 
à arte como um rico meio de aprendizagem no processo educativo.

O eixo central de discussão deste trabalho é a compreensão do significado da arte e sua 
disseminação no ambiente escolar, por meio do aprofundamento de teorias, métodos e estratégias, 
e seu significado social, cultural e estrutural da sociedade.

A RELEVÂNCIA DAS ARTES VISUAIS NA COMUNICAÇÃO

Sabe-se que os registros rupestres perpassam por gerações, e é por intermédio desses re-
gistros que se podem compreender comportamentos, hábitos e costumes de determinada época. Os 
registros rupestres são fontes de conhecimento gráfico, desde o uso de uma ferramenta para caça 
e pesca, até como se dava o convívio e as relações entre aldeias e povos.

Acreditamos que, de acordo com a intencionalidade, interesse e situação vivenciada, esses 
povos se utilizavam desses registros para moldar formas de convivências, de postura em sociedade, 
os quais eram modificados de tempos em tempos de acordo com as necessidades. Hoje em dia não 
é diferente, precisamos diariamente de informações e regras que nos façam viver como sociedade, 
o que muda é apenas a forma que essa comunicação acontece.

A era moderna é caracterizada por uma ampla comunicação visual. Existem vários fatores 
que tornam o mundo visual mais diversificado e atraente. O processo visual costuma ser sentido 
sem nenhum esforço ou resistência, o que tem um efeito receptivo natural e simples para os alunos 
e para a comunidade escolar. No entanto, as informações importantes contidas numa imagem nem 
sempre são percebidas e não sabemos o enorme potencial que está relacionado à linguagem visual, 
e que ela pode ser ampliada ou aprimorada no processo de observação básica, até que se torne 
uma ferramenta incomparável para a comunicação humana.

Nossas necessidades e prioridades são baseadas no que está à nossa frente. Enfatizamos 
assim que, ao se considerar o campo da consistência visual, o conteúdo que é expressado geralmente 
não é apenas obscurecido na linguagem direta e objetiva, mas, também obscurecido na linguagem 
indireta, e indiretamente usado dessa forma. Esta é a causa do desejo.



154

Maio 2022Revista Territórios

Diz-se que este tipo de composição visual está frequentemente associado ao sistema ideoló-
gico ou possui características ideológicas, o que requer uma explicação mais detalhada do conceito 
ideológico e do seu âmbito de utilização.

ELEMENTOS VISUAIS NA COMUNICAÇÃO

O autor Dondis (2015) que identifica, dentre outros conceitos, o alfabetismo visual, que é a 
aptidão do ser humano de poder ser compreendido e compreender um sistema por meio de repre-
sentações, nos apresenta um conjunto de dados (elementos básicos visuais) e técnicas visuais, a 
partir dos quais é possível buscar dar significados aos elementos que dão origem a qualquer imagem 
visual, sendo eles:

ponto: unidade visual mínima;
linha: articulador fluido da forma;
plano: uma sucessão de linhas;
forma: formas básicas (círculo, quadrado, triângulo) e suas variações, combinações, permu-
tações de planos e dimensões;
direção: impulso de movimento que incorpora e reflete o caráter das formas básicas, circu-
lares, diagonais e perpendiculares;
tom: presença ou a ausência de luz;
cor: componente cromático;
textura: óptica ou tátil: superfície dos materiais visuais;
escala ou proporção: medida e o tamanho relativos;
dimensão e movimento: ambos implícitos e expressos com a mesma frequência.
“Todos esses elementos, o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a escala, 
a dimensão e o movimento são os componentes irredutíveis dos meios visuais. Constituem 
os ingredientes básicos com os quais contamos para o desenvolvimento do pensamento e 
da comunicação visuais” (DONDIS, 2015, p. 82).

As variadas linguagens não excluem outras formas de comunicação, pois cada indivíduo se 
comunica de maneira única, muitas vezes se utilizando de um ou mais elementos de linguagem.

A importância das aplicações de elementos básicos da arte visual mostra as várias possibi-
lidades visuais a partir da afinidade e abordagem dos fundamentos, assim teremos a capa-
cidade de conseguir muitos efeitos benéficos utilizando os mesmos como elementos para 
comunicação/transmissão de uma mensagem. Para a comunicação visual o ser humano 
possui a capacidade de utilizar alguns meios que proporcionem metodologias específicas 
em suas conciliações, sendo uma das propostas a exposição ou criação de pinturas na 
busca de aproximar e ampliar a experimentação e interpretação do observador em sua ava-
liação visual. (LEAL,2019, p.05)

Sendo assim, fica nítida a relevância dos elementos visuais para a comunicação efetiva dos 
indivíduos por meio do uso dos mais diversos meios para se estabelecer proximidade e benefícios 
ao se comunicar (LEAL,2019).

Sem ideologia, a arte não existiria, porque a ideologia representa os valores e conceitos usuais 
da sociedade, sem esses elementos o autor não seria capaz de expressar e mudar suas emoções, 
sua relação com o mundo e os conflitos em suas obras.

No Brasil e no mundo a arte pode não apenas revelar sua contribuição para a aprendizagem, 
mas também trazer o desenvolvimento de outras habilidades: por meio da interpretação, por exem-
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plo, você pode expandir suas capacidades intelectuais e perceptivas, e esses conhecimentos serão 
aplicados a todas as áreas da vida.

O contato de crianças e adolescentes com a arte é extremamente importante, pois ao aprendê-
-la entra em cena uma certa complexidade de interpretação, que desenvolve a inteligência cognitiva 
e também o pensamento lógico, emocional e emocional. O Curso de Introdução aos Clássicos de 
Artes Visuais apresenta os sentimentos e sensações que as artes visuais trazem para a escola, que 
estimulam o desenvolvimento da inteligência racional por meio de testes de QI.

RELEVÂNCIA DA LINGUAGEM VISUAL NO AMBIENTE ESCOLAR

O ensino de arte no Brasil foi incluído no currículo escolar pela LDB de 1971, recebeu o nome 
de Educação artística, como “atividade educativa”, e não como disciplina, somente com a atual Leis 
de Diretrizes e bases a matéria “Artes” passou a ser a ser componente curricular como dispõe o pa-
rágrafo 2° do artigo 26: (O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos).

Os objetivos da arte na educação visam formação intelectual do aluno, crítica e sensível do 
aluno, ou seja, sua formação integral como ser crítico e participativo na sociedade onde se está in-
serido, sendo o ensino de arte na escola o espaço de representação da construção do domínio dos 
meios artísticos.

Nesse sentido, a escola deve assegurar a igualdade de oportunidades, ofertando diversas 
possibilidades aos alunos, onde estabelece acesso a cultura já existente, sem deixar de valorizar a 
cultura e conhecimentos prévios já enraizados em cada aluno.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte:

O mundo atual caracteriza-se por uma utilização da visualidade em quantidades inigualáveis 
na história, criando um universo de exposição múltipla para os seres humanos, o que gera 
a necessidade de uma educação para saber perceber e distinguir sentimentos, sensações, 
ideias e qualidades. Por isso o estudo das visualidades pode ser integrado nos projetos 
educacionais. Tal aprendizagem pode favorecer compreensões mais amplas para que o alu-
no desenvolva sua sensibilidade, afetividade e seus conceitos e se posicione criticamente. 
(BRASIL, 1997, p.45)

Sendo assim, evidencia a relação das artes visuais e da comunicação para a formação da 
criticidade, e das formas de se relacionar de forma sensível e reflexiva, sendo possível por meio das 
mesmas, a ampliação de sua visão de pertencimento na escola, nos grupos sociais, na sociedade 
como um todo.

Na contemporaneidade a arte não é mais vista como apenas uma parte da cultura antiga que 
envolve desenhos e relados cultural antiga, muito menos que serve apenas de enfeite para 
se colocar na parede, mas sim uma das principais referências no estudo de arte-educação 
no Brasil e no mundo. A arte visual não só delibera sua contribuição para o ensino como traz 
à aprendizagem, o desenvolvimento da capacidade de interpretação: Ao interpretar, você 
amplia a sua inteligência e a sua capacidade perceptiva, que vai aplicar em qualquer área 
da vida. (LEAL, 2019, p.09)

Portanto, ao ampliar a capacidade de interpretação e inteligência, a arte visual contribui também 
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para o êxito nas diversas áreas da vida do ser humano, favorece a promoção de igualdade por meio 
da troca de saberes, noção de pertencimento, reconhecimento cultural, percepção da sociedade a 
qual está inserido, reduzindo assim as desigualdades sociais enraizadas na sociedade atual.

Os professores devem orientar os alunos a ter uma compreensão do mundo visual ao seu 
redor, a fim de ter uma compreensão mais abrangente das narrativas visuais artificiais. O ensino 
das artes visuais pode promover a aquisição de conhecimento e potencial pelos alunos. Por meio 
da arte, as crianças podem expressar seus pensamentos e ideias e expandir seu relacionamento 
com o mundo ao seu redor.

O uso de fotos nas aulas pode torná-las mais atraentes e estimular a atenção e a imaginação. 
As artes visuais possibilitam as crianças e adultos terem sensibilidade e capacidade para lidar com 
formas, cores, imagens, gestos, sons e outras formas de expressão. Despertar o interesse dos alunos 
por meio de atividades artísticas que incentivem aprendizagem, bem como a autoimagem do aluno, 
contribui assim para o processo de ensino.

Também é importante que os professores mostrem as obras de diferentes artistas em seus 
movimentos artísticos, e assim dar aos alunos a liberdade de criar suas próprias obras. Dessa forma, 
o professor passa a ser o mediador entre a criança e o objeto de conhecimento, criando situações 
que podem interessar aos alunos. A arte visual existe na vida diária. Atualmente, é preciso atentar 
para a importância das imagens na cultura. Vivendo a arte desde cedo, a sociedade aprenderá a 
valorizar sua cultura.

A contribuição desta pesquisa é essencial para uma formação de qualidade no ensino e na 
comunicação da arte, e comprova o importante papel dos professores facilitadores dessas informa-
ções no estabelecimento dessa cidadania. Isso é muito importante.

Não apenas as artes plásticas devem ser sabiamente dominadas, pesquisadas e produzidas. 
Os alunos devem ser sempre estimulados a se tornarem pesquisadores, despertando sua criatividade 
e desenvolvendo habilidades como observação, imaginação, criação, percepção e visão.

Não só por meio de discursos orais, mas também por meio de diversos meios de linguagem e 
gestos que se transmite esse conhecimento. O educador expressa com o corpo por meio de gestos e 
posturas, linguagem que permite ao aluno expressar sua visão sobre o seu meio. Ao colocar educa-
dores mais empáticos, novas situações podem ser criadas para melhorar a leitura e a compreensão 
dos alunos sobre o mundo e sua cultura, facilitando assim o contato com as artes. Dessa forma, o 
professor passa a ser o mediador entre o aluno e o objeto do conhecimento, de tal forma que lhe 
desperte o interesse esse aprendizado.

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A ARTE NO BRASIL

Algumas iniciativas relacionadas ao ensino de arte no Brasil são datadas dos séculos XVI e 
XVII. Comecemos pela Missão Francesa, em que de fato houve uma tentativa de estabelecer esse 
objetivo aqui no Brasil por critérios artísticos, não meramente de tentativa de controle ou forma de 
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comunicação com povos de culturas diversas (os indígenas). Dom João VI tinha como missão tentar 
criar uma tradição artística no Brasil seguindo os moldes europeus. Essa tendência ainda permaneceu 
por bastante tempo. Entre o final do século XIX e o começo do XX ainda era dominante em nossas 
terras a reprodução de obras tidas como clássicas e o desenho geométrico, fortemente baseado em 
concepções matemáticas e na mera imitação, sem espaço para o exercício da criatividade. Na terceira 
década do século XX a arte então surge como atividade interdisciplinar, capaz de gerar ligações entre 
as diferentes disciplinas, mas ainda estando em um plano secundário e limitado ao simples cubismo.

Com a conhecida semana de Arte Moderna, a relação entre arte e educação no Brasil toma 
novos rumos, sofrendo alterações drásticas graças às ideias de livre expressão trazidas por figuras 
como Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade e Anita Malfatti, que entendiam a arte como uma forma 
de expressão autêntica da interioridade do sujeito, algo que, por possuir caráter subjetivo, não po-
deria ser ensinado.

Tais iniciativas tinham como arcabouço teórico os estudos e proposições de John Dewey, to-
madas como base para algumas grandes reformas educacionais corridas em estados como Espírito 
Santo e Minas Gerais. Podemos citar como exemplo condensado de algumas das convicções de 
Dewey o excerto abaixo, de Liberalismo, Liberdade e Cultura:

Não se pode negar que as escolas – em sua maior parte – dedicaram-se à difusão da infor-
mação “feita” e ao ensino dos instrumentos da leitura. Os métodos usados para adquirir tal 
informação não são os que desenvolvem capacidade de exame e de comprovação de opini-
ões. Pelo contrário, são positivamente hostis a isto. Tendem a embotar a curiosidade nativa 
e a sobrecarregar os poderes de observação e experimentação com tal massa de material 
desrelacionado, que eles nem sequer operam com a efetividade que se encontra em muitos 
iletrados. (DEWEY, 1970, p. 236)

Essa onda de atitudes voltadas para essa nova concepção de educação rendeu alguns fru-
tos, como as intervenções de Mário de Andrade, que organizou ateliês para crianças em parques e 
bibliotecas, na época em que ocupava o cargo de Secretário de Cultura de São Paulo. Infelizmente a 
repressão do Estado Novo acabou mitigando essas grandes iniciativas por parte de diversos artistas 
brasileiros ligados ao modernismo.

Outras tentativas foram pulando nos mais diversos cantos do país, durante os anos seguintes. A 
Lei de Diretrizes e Bases de 1961 colaborou para a manutenção de muitas das experiências iniciadas 
nos anos anteriores, mas, no final das contas, com a chegada do Regime Militar, a arte incorporada 
ao ensino escolar de maneira integral foi uma ideia que acabou não vingando.

Se durante o início do Regime Militar a arte passou a fazer parte do currículo escolar, vale 
salientar que tudo não passou de maquiagem para esconder a verdadeira face de um sistema edu-
cacional baseado no tecnicismo e no automatismo. Não havia espaço para a criação, sendo que a 
cultura das artes das crianças terminou por ser direcionada para a representação de deveres cívicos, 
de confraternizações formais, de datas festivas do calendário nacional, sempre com o objetivo de 
uniformizar desumanamente a formação dos estudantes.

Com o enfraquecimento do Regime Militar e sua posterior aniquilação, a arte voltou a ganhar 
espaço no país, impulsionada pelos movimentos pós-modernistas, como a proposta triangular, que 
segundo Barbosa (1991) postula que o ensino de arte deve ocorrer por meio de três eixos: o estudo 
histórico da arte, a leitura, interpretação e compreensão da obra de arte e o fazer artístico em si, 
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enquanto criação.

Cursos de mestrado e doutorado foram criados, e nos últimos anos da década de 80, mais de 
cem trabalhos acadêmicos sobre arte relacionada a alguma especificidade foram publicados. Também 
nasce a idealização dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que agora incluiriam a arte na educação 
de maneira oficial e irrevogável, pelo menos em teoria, dando também suporte metodológico para o 
ensino de arte em sala de aula.

A ARTE SOB A LUZ DA LEGISLAÇÂO

A arte precisa ser reverenciada no sentido holístico, cingindo diversas áreas e os professores 
têm o dever de levar seus alunos a apreciar, analisar, refletir e experimentar a arte, pois todas as 
linguagens artísticas fazem parte do dia a dia deles. As artes visuais são alicerçadas em conheci-
mentos artísticos peculiares que dão valor essencial ao ensino aprendizagem.

Os professores devem fazer com que seus alunos tenham acesso e contato com os conheci-
mentos culturais básico para a vida em sociedade. A arte torna o indivíduo capacitado para entender 
a realidade com resiliência, o ensinando a ter determinação para mudar, tornando a vida mais humana 
e acolhedora nessa sociedade. Pois a vinculação entre a linguagem artística e as outras linguagens 
dão real sentido ao ensino da arte, uma vez que cada atividade artística tem uma característica sin-
gular de criação e produção de arte e idealização do mundo. As diretrizes curriculares mencionam 
que o ensino artístico na escola, além de proporcionar conhecimento sobre as diversas áreas da 
arte, oportuniza também a criança um fazer criativo em sua totalidade.

Desse modo é o docente que deve repensar em sua sala de aula, maneiras de usar o tempo, 
o espaço, a forma de lidar com os conteúdos e com o universo de informações, deixando para trás 
a fragmentação da educação que existia, dando lugar à significação do espaço de aprendizagem, 
para que os alunos cada um com suas singularidades culturais envolvam-se com mais criticidade 
na reconstituição particular da sabedoria cultural conquistada pela humanidade durante anos de 
experiências vividas.

O grande desafio do professor da educação infantil, atualmente é contribuir para a constru-
ção da realidade por meio da arte deixando as crianças livres para criar. Inserindo um ensino onde 
as diferenças culturais permitam levar a criança a aflorar seu próprio potencial humano e criativo, 
aumentando a ligação existente entre a arte e a vida.

Assim, é papel da escola estabelecer os vínculos entre os conhecimentos escolares sobre a 
arte e os modos de produção e aplicação desses conhecimentos na sociedade. Por isso um 
ensino e aprendizagem de arte que se processe criadoramente poderá contribuir para que 
conhecer seja também maravilhar-se, divertir-se, brincar com o desconhecido, arriscar hipó-
teses ousadas, trabalhar muito, esforçar-se e alegrar-se com descobertas. Porque o aluno 
desfruta na sua própria vida as aprendizagens que realiza. (BRASIL, 1998, p.31)

As produções artísticas das crianças são janelas abertas para conhecermos cada uma dessas 
crianças, mais do que isso, são registros singulares de experiências estéticas únicas que o professor 
pode utilizar para ajudá-las no seu desenvolvimento diariamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do processo de pesquisa, a importância das artes visuais para a educação e a so-
ciedade foi cuidadosamente ensinada, uma vez que formarão futuros cidadãos em uma sociedade 
cada vez mais socialmente orientada. Estes terão mais desenvolvidos sua criatividade, autonomia e 
espontaneidade. Quando se interessam pela arte, as pessoas se tornam mais críticas e reflexivas, 
e se tornam cidadãos mais ativos na sociedade.

A educação em artes visuais visa proporcionar a cada aluno novas oportunidades na vida, 
devendo ser encarada como uma forma de adquirir conhecimentos, compreender o mundo e expres-
sar emoções. Portanto, as artes visuais são muito importantes como ferramenta de comunicação 
na educação.

É muito importante, para que possam viver com independência na sociedade e no meio em que 
vivem, que se expressem, ampliem conhecimentos, desenvolvam a criatividade e a abertura estética.

Por isso, é necessário reexaminar o ensino de artes visuais da escola, pois para uma apren-
dizagem significativa é importante que os professores determinem as metas e objetivos dos diversos 
materiais de acordo com o conceito da atividade.

É importante notar que, como pesquisa principal, o professor deve interagir com o aluno para 
estimular sua compreensão da arte, sua interpretação e a extração de informações para estimular 
seu interesse.

Apresente aos alunos visões exploratórias sobre expressões artísticas e a aplicabilidade 
dessas contribuições para a cidadania ao longo da vida escolar. Por fim, esta pesquisa discute a 
importância do ensino de arte como elemento cultural na formação de cidadãos em um mundo que 

antes era pequeno e agora impossível de medir.
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RESUMO

Este artigo objetivou assinalar os pontos essenciais sobre A Arte na Educação Especial. Grande 
parte das práticas pedagógicas em Educação Especial restringe-se ao desenvolvimento perceptivo 
motor é focalizar o trabalho do educador como agente transformador e para isso, deve ter compe-
tência e habilitação específicas. Contudo o trabalho com crianças especiais, citando especificamente 
os autistas, tem sido pouco explorado na sociedade e carece de informações para o auxílio dos 
professores em âmbito escolar. Tendo em vista tais aspectos, o enfoque principal deste artigo é 
proporcionar informações claras e objetivas. Mediante os resultados, observa-se que a maioria dos 
professores não possui conhecimento suficiente e adequado para lidar com autistas. Também nos 
parece claro que é de competência do professor e dos órgãos responsáveis pela educação à busca 
e a oferta por cursos de formação continuada.

Palavras-chave: Artes; Educação Especial; Linguagem; Autismo.

INTRODUÇÃO

Esse tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da arte como processo 
de desenvolvimento na educação, e sua finalidade no universo lúdico, até onde esse contexto influen-
cia o desenvolvimento psicomotor do aluno. Por fim, iremos identificar a contribuição da arte como, 
ferramenta de estimulação no processo de aprendizageme desenvolvimento integral do alunona 
educação, sendo assim, determinar os objetivos precisos para que o processo pedagógico aconteça 
eficazmente, como agente facilitador e enriquecedor, respeitandoo desenvolvimento da criança em 
suas especificidades. A arte está presente em todas as culturas da história da humanidade por meio 
da pintura, da escultura, da música e da dança, representado uma via de acesso ao mundo.

O APRENDIZADO DO AUTISTA

O artigo desenvolvido foi de natureza qualitativa, utilizando a observação e desenvolvimento de 
bibliografias por autores com estudos focados em autistas e diagnósticos precoces que predominam 
o comportamento desses indivíduos.

TRABALHANDO O APRENDIZADO DE 
AUTISTAS E OUTRAS NECESSIDADES 
ESPECIAIS

LUCINÉIA DE FREITAS TOMÉ CEZAR
Graduação em Pedagogia; Especialista pela Faculdade (2022); Professora de Ensino Fundamen-
tal na Rede Pública de São Paulo.
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A partir dessa perspectiva, buscou-se entendimento de características que definam a síndrome 
especifica “autismo”; como educar um autista e as maiores dificuldades.

A elaboração foi feita principalmente por livros, artigos científicos que se buscou a interação 
social de alunos no cotidiano escolar, focalizando a investigação nas práticas pedagógicas utilizadas, 
ou seja, houve uma investigação detalhada ao ambiente, sujeito e situações peculiares.

Para se educar um autista é preciso inseri-lo na escola, que é o primeiro passo para que 
aconteça esta integração, sendo possível a aquisição de conceitos importantes para o percurso da 
vida. É a escola que deve conduzir o desenvolvimento intelectual e também afetivo dessas crianças 
autistas, fazendo-as conhecer a realidade e proporcionando um saber da humanidade e das relações 
que a cercam.

Apesar das limitações, essas crianças têm suas capacidades. O que fazer para desenvolvê-
-las? Depende de suas habilidades e das oportunidades que lhe forem oferecidas.

Se as atividades com os alunos autista visam à sua independência, trabalhar a comunicação 
e a linguagem expressiva e receptiva possibilita sua autoria nas ações, facilitando, também, 
os processos pedagógicos de ensino e aprendizagem. Atividades que estimulem elaboração 
cognitivas na área da comunicação, unindo a ação sensitiva- tão comum no autismo- como 
interesses afetivos, possibilitam o aperfeiçoamento das suas habilidades e sua inserção 
social. (CUNHA, 2011, p.78-79).

De acordo com Cunha (2011), o autista necessitará adquirir: Compreensão da linguagem para 
a sua utilização; habilidades de letramento; habilidades com diferentes meios de comunicação, capaci-
dade para superar a frustação e a irritabilidade de que podem advir das dificuldades de comunicação.

Segundo especialistas entre a faixa etária dos seis aos doze anos, é o período mais tranquilo 
na vida de um autista, pois os momentos de raiva e ataques violentos já passaram e frustações hor-
monais da adolescência ainda virá, é nesse período, que aprendem a interagir socialmente.

De acordo com Kant (1999), são duas as formas de conhecimento – o entendimento e a sen-
sibilidade, tem como objetivo sintetizar em conceitos as intuições da sensibilidade e a capacidade, 
de produzir conceitos e, pela sensibilidade, são intuídos os objetos que, de acordo com as percep-
ções dos sentidos, são representados no tempo e no espaço. O tempo e o espaço são modos de 
sentir que estruturam as percepções ou intuições, elementos do conhecimento que dão origem à 
experiência sensível.

Trabalhos artísticos estimulam o foco de atenção de qualquer aprendente, pois demandam 
proficuamente a concentração, servindo como intervenção psicopedagógica. Na pintura, no 
desenho ou nas atividades com massa, os canais da sensibilidade são os melhores recepto-
res da aprendizagem. Por eles, de forma lúdica, podem ser alcançados resultados motores 
e cognitivos essenciais à educação do indivíduo. São instrumentalizados de propostas edu-
cacionais e de relações afetivas com o saber. (CUNHA, 2011, p. 84).

Barbosa (1991, p. 36-37) diz que esta proposta “... do ensino das artes corresponde às qua-
tro mais importantes coisas que as pessoas fazem com a arte. Elas a produzem, elas a vêm, elas 
procuram entender seu lugar na cultura por meio do tempo, elas fazem julgamento acerca de sua 
qualidade”.

Portanto, a partir dos dados levantados e por meio das referências sugerimos como prática 
pedagógica de atividades no Ensino de Arte, aos estudantes com diagnóstico ou pautas de autismo. 
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Dessa maneira, haverá conciliação de temas direcionados para o entendimento e a simbologia das 
expressões afetivas, da imagem pessoal e do mundo ao redor para a interação dos alunos com 
autismo.

Esse processo deve partir da observação de cada aluno, em virtude das suas particularidades. 
Portanto, procuramos demonstrar que as práticas sempre nos levam a resultados e a caminhos dife-
rentes, onde o olhar e o interesse deles é que vai nos direcionar para o desenvolvimento da atividade.

Normalmente o ambiente escolar é o primeiro ambiente que uma criança começa a frequen-
tar, seja ela autista ou não. É importante salientar que, para educar um autista é preciso também 
promover integração social.

Muitas vezes, o autismo traz a carga do isolamento social, da dor familiar e da exclusão 
escolar. É normal que os pais se preocupem, porque há relevantes alterações no meio fami-
liar e, nem sempre, é possível encontrar maneiras adequadas para lidar com as situações 
decorrentes. É primordial o entendimento da escola a respeito dos impactos que o espectro 
autístico produz na vida em família, que requer cuidados ininterruptos, atenção constante, 
atendimento especializado e muitos gastos financeiros. (CUNHA, 2011, p. 87-88).

De acordo com CUNHA (2011, p. 90) “Para a escola realizar uma educação adequada, de-
verá, ao incluir o educando no meio escolar, incluir também a sua família nos espaços de atenção 
e atuação psicopedagógica”.

É a escola que deve conduzir o desenvolvimento intelectual e também afetivo dessas crianças 
autistas.

É necessário, apontar um método que possa atender e contribuir para o bom desenvolvimento 
de um autista, por se tratar de um método bastante usado o tratamento dos autistas, optou-se por 
explicar as características particulares do TEACCH.

Este método – originou-se em 1966 na Escola de Medicina da Universidade da Carolina do 
Norte, tem como princípio associar técnicas comportamentais que devem ser trabalhadas. É preciso 
que seja acompanhada pelo professor ou o profissional que atua na área. (ORRÚ, 2011).

Ele nos mostra as suas diferenças, necessidades, atividades e rotinas e estas devem ser 
analisadas de acordo com a especificidade de cada um. Segundo ORRÚ (2011):

O método TEACCH utiliza estímulos visuais e audiocinetésico-visuais para produzir comu-
nicação. As atividades são programadas individualmente e mediadas por um profissional. 
Nas salas de aula, em geral, costumam estar máximo de cinco alunos com a síndrome. 
A metodologia de ensino se dá a partir da condução das mãos do aluno que faz uso dos 
símbolos, em um contínuo direcionamento de sua ação até que se encontre em condições 
(ou se mostre capaz) de realizar a atividade proposta sozinho, porém, com o uso de recurso 
visual. (ORRÚ, 2011, p. 51 e 52).

Este método tem como objetivos principais: promover adaptações dos autistas de se desenvol-
verem ativamente no meio em que vivem; proporcionando adequado não só ao autista, mas também 
a família do autista e aqueles que vivem com eles; além de fornecer informações para que o maior 
número de pessoas conheça o autismo e suas manifestações.

A deficiência é um conceito complexo que, além de reconhecer o corpo com lesão, denuncia 
a estrutura social que aparta do convívio social a pessoa deficiente.
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Promover uma educação inclusiva não é privar o indivíduo do direito de ser avaliado, de 
ser contemplado e analisado em seu crescimento e desenvolvimento. Trabalhar de modo 
inclusivo é manter certos princípios de padrão universal, pois as pessoas com necessidades, 
especiais tem o direito de serem avaliadas em suas potencialidades, de serem enxergadas 
como sujeitas capazes de superar expectativas. É permitir que todos tenham a oportunida-
de de demonstrar resultados, competências e conhecimentos, equalizando e disseminando 
uma educação de qualidade para todos (CUNHA, 2015, p 85).

DEFICIÊNCIA FÍSICA

No Decreto nª 3.298 de 1999 da legislação brasileira, encontramos o conceito de deficiência 
e de deficiência física, conforme segue:

Art. 3…: - Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 
ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano;

Art. 4…: - Deficiência Física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi-
culdades para o desempenho de funções.

O comprometimento da função física acontecerá quando existir a falta de um membro (amputa-
ção), sua má-formação ou deformação (alterações que acometem o sistema muscular e esquelético) 
(BRASIL, 2007).

Deficiência física se refere ao comprometimento do aparelho locomotor que compreende o 
sistema Osteoarticular, o Sistema Muscular e o Sistema Nervoso. As doenças ou lesões que 
afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir grande 
limitações físicas de grau e gravidades variáveis, segundo os segmentos corporais afetados 
e o tipo de lesão ocorrida. (BRASIL, 2006, p. 28).

Na visão do autor a inclusão no ensino regular deve se dar da seguinte forma:

Promover uma educação inclusiva não é privar o indivíduo do direito de ser avaliado, de 
ser contemplado e analisado em seu crescimento e desenvolvimento. Trabalhar de modo 
inclusivo é manter certos princípios de padrão universal, pois as pessoas com necessidades 
especiais têm o direito de serem avaliadas em suas potencialidades, de serem enxergados 
como sujeitos capazes de superar expectativas. É permitir que todos tenham a oportunida-
de de demonstrar resultados, competências e conhecimentos, equalizando e disseminando 
uma educação de qualidade para todos (CUNHA, 2015, p. 85).

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Segundo a Associação Americana de Deficiência Mental (AAMD, 1994), a Deficiência Intelectual 
é um déficit intelectual no comportamento adaptativo anterior aos 18 anos de idade (BRASIL, 2007).
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Diariamente o deficiente intelectual tem dificuldades em desenvolver suas atividades no am-
biente social e cultural no meio em que vive (BRASIL, 2007).

Deficiência Intelectual X Deficiência Mental

Na Deficiência Intelectual a pessoa indica um atraso em seu desenvolvimento, dificuldades 
para aprender, realizar tarefas diárias e de interagir com o meio onde vive. Ou seja, existe um com-
prometimento cognitivo que acontece antes dos 18 anos, este prejudica suas habilidades adaptativas.

A doença mental engloba uma série de condições que causam alterações de humor e com-
portamento que podem afetar o desempenho da pessoa na sociedade. Essas alterações acontecem 
na mente da pessoa e causam uma alteração na sua percepção da realidade. Em suma, trata-se de 
uma doença psiquiátrica, que deve ser tratada por um profissional da área, com uso de medicamentos 
específicos para cada situação (BRASIL, 2007).

A cegueira é uma alteração grave que afeta as funções elementares da visão, causando a 
incapacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento. Pode ocorrer desde 
o nascimento (cegueira congênita), ou posteriormente adquirida em decorrência de causas orgânicas 
ou acidentais. Em alguns casos, a cegueira pode associar-se à perda da audição (surdo cegueira) 
ou a outras deficiências (BRASIL, 2007).

O Instituto Benjamin Constant, sobre o qual anteriormente foram dadas algumas informações, 
em 1942 editou em braile a Revista Brasileira para Cegos, a primeira do gênero em nosso país. Ins-
talou-se em 1943 uma imprensa braille para servir principalmente aos alunos do Instituto. Posterior-
mente a portaria ministerial de número 504, datada em 17 de setembro de 1949, passou a distribuir 
gratuitamente livros em braile às pessoas cegas que solicitassem (BRASIL, 2007).

Em 1946, a portaria ministerial de número 385, datada em 8 de junho, equiparou o curso gi-
nasial mantido pelo Instituto Benjamin Constant ao ginásio de ensino regular, dando assim início ao 
ensino integrado para cegos. Em 1947 o Instituto, 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, a parceria passou a oferecer o curso de formação em convênio com o 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos-INEP (BRASIL, 2007).

Instituto de Cegos Padre Chico

O Instituto de Cegos Padre Chico se trata de uma escola residencial que atende crianças defi-
cientes visuais em idade escolar. Fundada em 27 de maio de 1928, na Cidade de São Paulo, recebeu 
o nome como forma de homenagem ao Monsenhor Francisco de Paula Rodrigues (BRASIL, 2007).

Com a participação do Governo do Estado de São Paulo, em 1930, as primeiras atividades 
dos alunos ocorreram com o professor cego Mauro Montagno, aposentado pelo Instituto Benjamin 
Constant, do Rio de Janeiro, entretanto o ensino do braille foi iniciado com o professor Alfredo Cha-
tagnier (BRASIL, 2007).

O Instituto mantém uma escola de Ensino Fundamental, em modelo de internato, semi-inter-
nato, externato, cursos de Artes Industriais, Educação para o Lar, Música, Orientação e Mobilidade, 
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além de prestar serviços de assistência médica, dentária e alimentar (BRASIL, 2007).

No dia 11 de março de 1946, instalou-se em São Paulo uma importante instituição, a saber, 
a Fundação para o Livro do Cego no Brasil-FLCB. Criada com muito esforço por Dorina de Gouve 
Nowill, professora de deficientes visuais, que ficara cega aos dezessete anos de idade. Contando 
com o apoio das autoridades públicas do Estado de São Paulo e a comunidade em geral, a (FLCB) 
iniciou com o intuito de produzir e distribuir livros impressos em sistema de braille. As atividades logo 
foram ampliadas, passaram a englobar educação, bem-estar social de pessoas cegas ou portadoras 
de visão subnormal. Conforme organizados os estatutos a FLCB tinha característica de organização 
particular, sem fins lucrativos e de abrangência nacional (BRASIL, 2007).

Declarada como de utilidade pública federal pelo decreto 40.269, datado em 15 de fevereiro 
de 1957, obteve sua declaração como entidade de utilidade pública municipal pelo decreto de número 
4644, datado em 25 de março de 1960 e utilidade pública estadual pela lei 8059 de 13 de janeiro de 
1967 (BRASIL, 2007).

Com a finalidade de integrar o deficiente visual na comunidade como pessoa auto suficiente 
produtiva, o trabalho do Instituto sempre foi financiado com recursos públicos das esferas municipais, 
estaduais, federais e de todo corpo da comunidade pelo Instituto alcançada. Em 1990 a Fundação 
passa a ter o nome de: Fundação Dorina Nowill para Cegos (BRASIL, 2007).

A deficiência auditiva traz limitações para o desenvolvimento do indivíduo. Considerando que 
a audição é essencial para a aquisição da linguagem falada, vácuos nos processos psicológicos 
de integração de experiências, afeta o equilíbrio e a capacidade de desenvolvimento da pessoa. A 
sociedade conhece bem pouco os portadores de deficiência. Esse desconhecimento se reflete na 
ausência das estatísticas brasileiras, as leis são implantadas de modo lento e parcial, sendo ignora-
das pela maior parte da população. Desta forma os deficientes auditivos recorrem a legislação para 
obter seus direitos de cidadão (BRASIL,2007).

Instituto Santa Terezinha

O Bispo Dom Francisco de Campos Barreto fundou o Instituto Santa Terezinha em 15 de abril 
de 1929, na Cidade de Campinas-SP (BRASIL, 2007).

Sua fundação foi possível devido a duas freiras brasileiras que foram ao Instituto de Bourg-
-La-Reine, em Paris, França, com o propósito de se prepararem como professoras especializadas 
no ensino de crianças surdas. Após quatro anos de formação as irmãs Suzana, Madalena e Maria 
da Cruz, voltaram a Campinas em companhia de duas freiras francesas, as irmãs Saint Jean e Luiza 
dos Anjos, dando início ao Instituto Santa Terezinha (BRASIL, 2007).

Em 18 de março de 1933, o Instituto foi transferido para Cidade de São Paulo. Até 1970, o 
Instituto funcionou como internato para meninas portadoras de deficiência auditiva, a partir desse 
ano deixou de ser um internato feminino e passou para o regime de externato, para meninos e meni-
nas, dando assim início ao trabalho de integração de alunos deficientes auditivos no ensino regular 
(BRASIL, 2007).

O Instituto é mantido pela Congregação das Irmãs da Nossa Senhora do Calvário. Reconhe-
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cido como Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, mantém convênios com órgãos federais, 
como a Legião Brasileira de Assistência, (LBA), com órgãos estaduais e municipais, como a CBM, 
entidade religiosa alemã (BRASIL, 2007).

Para Cunha (2015), a síndrome de Down é uma condição genética. É uma alteração cro-
mossômica, tem esse nome por causa de John Langdon Down, médico Britânico que descreveu a 
síndrome, em 1862. Esta síndrome tem relação com a dificuldade cognitiva e ao desenvolvimento 
físico. O desenvolvimento motor da criança com SD mostra um atraso significativo, sendo que todos 
os marcos do desenvolvimento motor (sentar, ficar em pé, andar) ocorrerão mais tarde, se comparado 
com a criança normal, a presença na hipotonia muscular contribui para esse atraso motor.

Para Gonzáles (2007, apud CUNHA, 2015), a síndrome tem relação com doenças maternas, 
com problemas viróticos, falta de vitamina etc. Pode ser que na família que tem síndrome de Down, 
venha ter outros casos posteriores. Os riscos aumentam quando os pais têm mais idade.

Ele ressalta que pessoas com síndrome de Down têm alteração geral no sistema nervoso, 
este indivíduo tem um desenvolvimento mais lento.

Esta síndrome faz com que o desenvolvimento seja limitado, quando este contraiu infecções, 
pode haver perdas auditivas, memória curta, com isso torna -se mais lenta a aquisição da fala e na 
aprendizagem da linguagem, com dificuldades gramaticais, na articulação pronominal, nas concor-
dâncias e nas diferenças, porém não consegue desenvolver melhor resultado nos aspectos funcionais 
e pragmáticos da língua. A aprendizagem para essas crianças depende da interação e estímulos.

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH é um transtorno neurobiológico de 
causa genética, aparecendo na infância e acompanhando o indivíduo por toda a vida.

O TDAH apresenta-se de três formas: combinada, predominantemente hiperativa/impulsiva ou 
predominantemente desatenta. O transtorno é influenciado pelos genes herdados e fatores ambien-
tais podem incrementar os sintomas. Tem como déficit trazer a atenção e permanência, regulando 
as emoções e ações.

Ao longo dos anos, muitas toxinas ambientais têm sido envolvidas em hipóteses para expli-
cação dos sintomas de TDAH como fatores nutricionais, envenenamento por chumbo e exposição 
pré-natal de drogas ou álcool (DUPAL; STONER, 2007, apud CUNHA, 2015).

Há informações que as pessoas que tem o TDAH, possuem alterações em neurotransmissores, 
substâncias que transmitem as informações entre as células nervosas, principalmente no controle 
da liberação de dopamina e da noradrenalina.

O TDAH não é compreendido por suas dificuldades e estas dificuldades nem sempre têm 
como causa o desinteresse do indivíduo.

Este termo “transtorno” é utilizado para descrever a incompatibilidade e entre os desafios 
enfrentados estão a convicção das habilidades que possui para enfrentá-los, alguns transtornos são 
problemas não resolvidos na infância que leva para vida adulta.

Wallon (2007, apud CUNHA, 2015), observa que quando nossas emoções não conseguem 
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transformar em ações mentais ou motora, acontecem efeitos desorganizadores em nosso ser. Po-
dendo tornar-se potencialmente em anárquicas, explosivas e imprevisíveis.

Ele fala que o desequilíbrio emocional influencia na organização do pensamento. Os adultos 
têm dificuldades para controlar suas emoções, mas para as crianças é muito mais difícil. Alguns 
registros estão fixados em nossa memória, sem nos darmos conta causam angústias e tristezas, e 
não percebemos porque esse desconforto emocional, mas eles estão causando transtornos e até 
doenças físicas.

Para Cunha (2015), o transtorno de conduta é um dos principais motivos de encaminhamen-
tos disciplinares do aluno. São crianças que têm dificuldades de aceitar regras e limites. Que estão 
sempre desafiando a autoridade, como dos pais e professores e são antissociais. É diagnosticado 
principalmente na infância e na adolescência. Pesquisas indicam que pais que são dependentes de 
bebidas alcoólicas, possuem maior probabilidade de terem filhos com o transtorno. Porém, outro 
fator é o ambiente de convívio do indivíduo que se reflete no espaço escolar. Eles não têm compro-
metimento, não se preocupam com os sentimentos, desejos, e o bem dos outros. Interpretam mal as 
intenções de terceiros, respondendo com agressões, intolerância, são durões e irritados. Os acessos 
de raiva e temeridade estão sempre associados.

Segundo Cunha (2015), a dislexia é um transtorno e confundida como déficit de atenção, 
problemas psicológicos ou mesmo desinteresse. Suas características são as dificuldades dos indi-
víduos de decodificar símbolos, ler, escrever, soletrar, compreender um texto, reconhecer fonemas, 
exercer tarefas relacionadas a coordenação motora e tem como hábito trocar, inverter, omitir ou 
acrescentar letras ou palavras ao escrever. De acordo com DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais IV), este diagnóstico é feito para saber se essa incapacidade interfere no 
desempenho escolar ou até mesmo nas atividades da vida diária que exigem habilidades de leitura. 
Onde se caracterizam como um diagnóstico de exclusão, é preciso verificar se há outro motivo para 
os sintomas (problemas emocionais, auditivos, visuais etc).

O autor também explica que alunos disléxicos têm dificuldades de leitura e escrita, porém 
possuem inteligência compatível ao seu desenvolvimento. Eles possuem muitas habilidades e em 
alguns casos, são talentosos na arte, na música, no teatro etc. Há indícios, que falam da existência 
de fatores hereditários com a probabilidade que ocorra com outros membros da família.

Dispraxia para Cunha (2015) é uma disfunção motora neurológica, que impede o cérebro de 
desempenhar os movimentos corretamente, o que ocasiona a falta de coordenação motora, de per-
cepção e equilíbrio, sem a existência de lesão, mas sim, uma desorganização na coordenação motora.

Este diagnóstico segundo o autor deve ser feito precocemente, para que a criança não se pre-
judique na vida escolar, gerando danos em sua autoestima. Estas crianças apresentam incapacidade 
de ficarem quietas, estão sempre balançando os pés ou ficam batendo palmas, sujam-se muito ao 
comer e esbarram frequentemente em objetos.

Segundo Farrell (2008, apud CUNHA, 2015), algumas crianças têm células nervosas do córtex 
cerebral, que possuem menos interconexão reforçadas. Isso torna a capacidade do cérebro para 
processar as informações mais lentas, causando o comprometimento em seu desenvolvimento motor. 
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Esta criança tem dificuldade de responder e agir de modo apropriado ao receber as instruções fala-
das. Ele sabe realizar atividades, porém, tem dificuldades de organizar os movimentos e executá-los.

Cunha (2015), explica que é um transtorno relacionado a identificação e classificação dos 
números, e também na execução de cálculos mentais ou feitos no papel. Esta dificuldade está rela-
cionada especificamente, a uma dificuldade na compreensão e aprendizado de matemática. Ela se 
manifesta com mais frequência nas atividades escolares. Estudantes com discalculia não possuem 
compreensão intuitiva e não entendem conceitos básicos numéricos simples. A discalculia não preju-
dica a habilidade de leitura, mais influência no processamento lógico- matemático e afeta a percepção 
de tempo e espaço. Pode ser encontrado em alunos com dislexia e TDAH.

A Disgrafia é uma alteração da escrita, está ligada a problemas de percepção motora. Carac-
teriza rigidez no traço, lentidão, pouca orientação espacial no papel e escrita não uniforme.

São dois tipos segundo Sampaio (2009, apud CUNHA, 2015):

1- Motora: aluno lê e fala bem, porém a dificuldade está na coordenação motora fina para 
escrever letras, palavras e números.

2-Perceptiva: Este aluno tem dificuldades para relacionar o sistema simbólico e as grafias que 
representam sons, palavras e frases.

Para Cunha (2015), está ligado ao atraso do domínio da linguagem. Este aluno confunde as 
letras e as sílabas, ou efetua troca ortográficas, com isso faz inversões, aglutinações, omissões e 
desordem na estrutura das orações em conteúdo que já foram trabalhadas em sala de aula.

Isso pode acontecer na alfabetização, mas se continuarem essas dificuldades deve ser en-
caminhado ao especialista.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA ENSINAR ARTES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Martins (2010) faz uma análise e aborda a relação profissional e a atividade produtiva do pro-
fessor e qual resultado se espera entre o que foi apreendido em sua formação pedagógica e o que é 
efetivado na prática. Quando falamos em formação, focalizamos inicialmente a formação do indivíduo 
que é sempre planejada e direcionada para que sua prática profissional se concretize socialmente. 
Porém há uma contradição entre o que deve ser realizado durante o processo de assimilação do 
conteúdo e o que realmente se executa em sala de aula como explica o seguinte autor:

Numa sociedade organizada, espera-se que a educação, como prática institucionalizada, 
contribua para a integração dos homens no tríplice universo das práticas que tecem sua 
existência histórica relações econômicas; no universo da sociabilidade, âmbito das relações 
políticas; e no universo da cultura simbólica, âmbito da consciência pessoal, da subjetivida-
de e das relações intencionais. (SEVERINO, 2002, p.11 apud MARTINS, 2010, p.14).

Há um dilema do trabalho educativo, que se equilibra entre a humanização e a alienação que 
explica no tocante à formação docente isso é letal, pois o produto do trabalho educativo deve ser 
a humanização dos indivíduos, que, por sua vez, para se efetivar, demanda a mediação da própria 
humanidade dos professores (MARTINS,2010).
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A autora afirma que o objetivo central da educação escolar, é a transformação humana em 
novas forças criadoras. Extrair do aluno a sua capacidade máxima para que ele possa transformar 
sua vida social e estender essa transformação ao longo de sua vida social.

[...] o objetivo central da educação escolar reside na transformação das pessoas em direção 
a um ideal humano superior, na criação das forças vivas imprescindíveis à ação criadora, 
para que seja, de fato, transformadora, tanto dos próprios indivíduos quanto das condições 
objetivas que sustentam sua existência social. Não estamos, portanto, nos referindo à con-
cepção liberal de humanização, para quem esse processo se efetiva na centralidade do 
sujeito abstraído das circunstâncias concretas de sua existência. Trata-se, outrossim, de um 
processo dependente da produção e reprodução em cada indivíduo particular das máximas 
capacidades já conquistadas pelo gênero humano. Um processo, portanto, absolutamente 
condicionado pelas apropriações do patrimônio físico e simbólico produzido historicamente 
pelo trabalho dos homens, dos quais os professores não podem estar alienados (MARTINS, 
2010, p.15).

Ao longo do século XX, houve sucessivas reformas econômicas que foram norteando e estru-
turando os ideais pedagógicos, se arrastando ao longo do tempo e influenciando a prática docente 
e a formação dos professores (MARTINS, 2010).

Dentre as renovações sociais surge na área da educação o modelo da pedagogia nova. Qual 
foi a contribuição dessa nova pedagogia para a formação dos nossos professores, é um questiona-
mento que o sociólogo Saviani (2007) nos traz no livro ´́ História das ideias pedagógicas no Brasil´́ .

O autor explica que entre 1932 e 1947, a pedagogia nova e a pedagogia tradicional, se equi-
libram e se mantiveram na educação do país.

A partir de 1960 a pedagogia nova, se torna predominante. Já no ano seguinte, dá-se início 
ao seu processo de declínio.

Profundas mudanças sociais que se faziam presentes (a exemplo da industrialização/mo-
dernização do país, aceleração da urbanização e reivindicações pela democratização da 
escola pública, influências da “guerra fria” etc.) gestaram os primeiros sinais de esgotamento 
do ideário que fora aventado como ícone de uma educação moderna, democrática e huma-
nista (MARTINS, 2010, p.17).

Entre os anos de 1960 e 1970, há um predomínio do modelo de Taylor e Ford, cujo objetivo 
era a produção em massa e adequação desses novos trabalhadores passa pela educação, com as 
“teorias do capital humano”. Esse novo modelo de educação priorizava a formação técnica adequando 
o cidadão ao novo modelo de produção.

Já no final do século XX, houve o crescimento da concepção da pedagogia produtivista, que 
entra em choque com as ideias da pedagogia tecnicista surgindo desse embate a “visão crítico 
reprodutivista”. As ideias contra hegemônicas surgem baseadas na concepção de uma “educação 
popular”, bem como a pedagogia crítico social e a pedagogia histórico-crítica. Todas elas contribuíram 
para importantes debates no âmbito da educação e deram importante colaboração para os avanços 
na educação inseridos na Constituição de 1986 (MARTINS, 2010).

Outras vertentes pedagógicas foram surgindo segundo o autor, porém sempre com um olhar 
mercantilista sobre a educação, frisando sempre máxima racionalização e otimização dos recursos. 
Entre elas podemos destacar os mais conhecidos como: Neoescolanovismo – “aprender a aprender”, 
Neoconstrutivismo – “pedagogia das competências” aprendizagem individual, Neotecnicismo - “qua-
lidade total” escola como empresa (MARTINS, 2010).



171

Maio 2022Revista Territórios

Para Figueiredo (2013), a formação inicial e continuada de professores visando a inclusão 
deve ser pensada primeiramente na sua organização e instrumentalização de ensino, bem como a 
gestão da classe e seus princípios éticos, filosóficos e políticos, que permitiram a esses professores 
a reflexão e compreensão de seu verdadeiro papel e da escola na formação dessa nova geração 
que deverá responder às demandas profissionais.

A autora explica sobre a importância da organização dos tempos e espaços de aprendizagem 
no agrupamento de alunos e no planejamento das atividades. Pensar na sequência didática adaptada 
às reais necessidades dos seus alunos e na consolidação da aprendizagem.

Nesta perspectiva de ensino, o professor situa-se como mediador, considerando aspectos 
como: atenção às diferenças dos alunos; variação de papéis que o professor assume dife-
rentes situações de aprendizagem; organização dos alunos de forma que possibilite intera-
ções em diferentes níveis, de acordo com os propósitos educativos (grupo – classe, grupos 
pequenos, grupos maiores, grupos fixos) (FIGUEIREDO, 2013, p.142).

Há a necessidade de reconsiderar nossas crenças e valores. Os professores continuam que-
rendo controlar as situações em sala de aula, não dando a liberdade para o aluno e exercendo forte 
autoridade no sentido de que o aluno precisa sempre olhar para ela, sentando em fileiras e com seus 
materiais pedagógicos sob sua supervisão. Nesse aspecto o espaço é o ponto primordial enfatizado 
pela autora, pois deve se pensar em espaços preparados para todos os níveis de desenvolvimento e 
idades apropriadas, que sejam organizados e ativos que documentem e ensinem. Pensar o espaço 
de forma que todos os alunos tenham oportunidades de aprendizado e de socialização, e ficando 
ao professor a responsabilidade de substituir a sua pedagogia tradicional pela pedagogia pensada 
na diversidade, é o que expõe a autora no seguinte trecho:

A escola, para se tornar inclusiva, deve acolher todos seus alunos, independentemente de 
suas condições sociais, emocionais, físicas, intelectuais, linguísticas, entre outras. Ela deve 
ter como princípio básico desenvolver uma pedagogia capaz de educar e incluir todos aque-
les com necessidades educacionais especiais e também os que apresentam dificuldades 
temporárias ou permanentes, pois a inclusão não se aplica apenas aos alunos que apresen-
tam algum tipo de deficiência (FIGUEIREDO, 2013, p. 143).

Booth e Ainscow (2000, apud FIGUEIREDO, 2013), o percurso da inclusão irá ampliar e elabo-
rar as competências e habilidades dos professores, e que as experiências obtidas irão ajudar na sua 
formação continuada agregando valores e conhecimentos no contexto social, de história de vida e 
contribuíram para uma prática mais acolhedora. Não se pode exigir que todos os professores ajam da 
mesma forma, pois cada um terá uma visão própria das práticas pedagógicas na inclusão. Portanto, 
os autores concluem que não se pode esperar na formação dos professores o desenvolvimento de 
ritmos e competências similares e que sua prática pedagógica só será efetivamente inclusiva se o 
espaço possibilite sua atuação inclusiva e a reflexão do seu próprio trabalho pedagógico.

Seguindo na mesma linha de raciocínio Santos (2013, apud MANTOAN, 2013), ressalta que 
para que a escola e as práticas docentes sejam condizentes com a inclusão devem proporcionar 
o fortalecimento dos projetos políticos pedagógicos, sala de aula com eixo de aprendizagem para 
todos, articulação da teoria e prática, trabalho interdisciplinar, reorganização dos tempos e espaços 
e investimentos na infraestrutura material e pessoal, bem como a revisão do processo de avaliação. 
A formação continuada do professor deve ser em serviço, pois, a aprendizagem é permanente e o 
desafio da educação é contínuo. Segundo a autora, são realidades que podem ou não acontecer 
nas escolas e dependem do nível de comprometimento com a inclusão escolar.
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O professor, dentro da perspectiva inclusiva e com uma escola de qualidade, não deve duvidar 
da capacidade e das possibilidades de aprendizagem dos alunos e muito menos prever quando esses 
alunos não irão aprender. Ter um aluno deficiente em sala de aula, não deve ser um empecilho, para 
que, suas práticas pedagógicas, com relação ao deficiente seja de menor qualidade ou em menor 
tempo.

Dentro desse contexto a autora explica que ainda, não justifica um ensino à parte, individualizado, 
com atividades que discriminam e que se dizem ´́ adaptadas´́  às possibilidades de entendimento de 
alguns. A aprendizagem é sempre imprevisível, portanto, o professor deve considerar a capacidade 
de todos os alunos, deixando de rotulá-los e de categorizar seus alunos, entendendo que todos são 
capazes de assimilar conhecimento e de produzi-los (MACHADO, 2013).

Cunha (2015), comenta que, embora saibamos que na educação especial há casos degene-
rativos muito severos, ainda assim, essas pessoas, mesmo que impossibilitadas no espaço pedagó-
gico e afetivo, por meio de atuação de profissionais interessados e dedicados, podem receber um 
acompanhamento educacional reabilitativo em seu próprio lar. São ações inclusivas além dos muros 
da escola.

Continuando na sua linha de pensamento, o autor, explica que quando o educador trabalha 
com a informação da educação inclusiva, sua prática conclui todos os níveis e modalidades de en-
sino: da educação especial, passando pela educação básica e atingindo a educação de jovens e 
adultos, alcançando assim a diversidade discente nas diferentes etnias, culturas e classes sociais. O 
professor deve observar, avaliar e mediar, para que os recursos pedagógicos de que a escola possui 
sejam apropriados para aqueles que ensinam e para os que recebem o aprendizado, como segue:

É evidente que a educação dos alunos com necessidades educacionais especiais é um 
trabalho multidisciplinar que requer especialistas de diversas áreas atuando com a escola. É 
bom ressaltar que a aprendizagem transcende o campo escolar, porque os mesmos meca-
nismos que estão presentes no cotidiano. É nosso papel educar para a vida e não somente 
para testes e avaliações pontuais. Isso se torna mais indelével quando educamos aprenden-
tes com necessidades especiais, uma vez que eles carecem de uma aprendizagem integra-
dora, relacionada à vida social (CUNHA, 2015. p. 12).

Michels (2006), explica que a formação de licenciatura, especificamente no curso de Pedagogia, 
com habilitação em educação especial, e não em uma de suas áreas definidas pelas deficiências e 
deverá estar relacionada com o atendimento educacional dos alunos com deficiência.

Seguindo ainda no pensamento da autora, podemos notar a variação de tipos de formações 
continuadas e ela poderá ser a modalidade para formar os professores para a educação especial. 
Aos professores capacitados cabe a tarefa de identificar quais são os possíveis discentes com ne-
cessidades especiais e desenvolver com eles atividades e ações pedagógicas.

Percebe-se ainda para a autora, a proposição que o professor atualmente continua ligado 
com o modelo da educação tradicional que, continua se organizando com base no modelo médi-
co-pedagógico, que acaba se confundindo com o conhecimento da educação especial. Estudos 
mostram que a grande dificuldade do professor é aceitar a crítica a esse modelo, que está vinculado 
ao pensamento dominante, não somente na educação especial, mas na educação de modo geral, 
causando por muitas vezes ao resultado do fracasso escolar.
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Ainda segundo a autora, na atualidade, a proposta dos professores, têm como máxima a in-
clusão. Porém sua manutenção tem sido o modelo médico-pedagógico que nos faz pensar se este 
caminho está levando a qual caminho? Sucesso ou fracasso?

Se é verdade que para a democratização da escolarização os alunos com deficiência por meio 
de inclusão do ensino regular, terão que ser superadas as barreiras impostas pelos educadores não 
especializados e modificados as práticas escolares na perspectiva da absorção com qualidade, das 
mais diversas diferenças culturais, linguísticas, étnicas, sociais e físicas. É também verdadeiro que a 
contribuição da área da educação especial não se fará presente enquanto permanecer hegemônico 
o modelo médico-pedagógico (MICHELS, 2006).

Quanto à formação de professores de hoje, há constantes mudanças tanto do ponto de vista 
de conceitos e valores como de práticas. As competências que se esperam que o professor domine 
se revelam cada vez mais complexas e diversificadas. Espera-se que o professor seja competente 
dominando, desde o conhecimento científico do que ensina à sua aplicação psicopedagógica, bem 
como em metodologias de ensino, de animação de grupos, atenção à diversidade etc. Isto sem 
considerar as grandes expectativas que existem sobre o que o professor deve promover no âmbito 
educacional. Alguns autores têm, por isso, denominado a missão do professor na escola contempo-
rânea como uma “missão impossível” (BRASIL, 2008).

Poderia pensar que este problema se resolverá com mais conteúdo na formação e assim com 
a extensão dos currículos de formação. Mas não parece ser esta a solução. Não é a simples aquisi-
ção de mais conhecimentos de teoria que fará o professor mais capaz de responder aos numerosos 
desafios que enfrenta. Pode-se, assim, promover ao professor um conjunto de experiências que 
lhe permitam aplicar estes conhecimentos num contexto real. A profissão de professor envolve um 
grande número de decisões que tradicionalmente são da sua responsabilidade e que lhe contribui um 
elevado grau de autonomia no quotidiano da sua profissão. Por isso, é tão complexa a profissão e a 
sua devida formação e se torna claro o motivo pelo qual resulta insuficiente um simples aumento de 
formação teórica. Conceder informação era, tradicionalmente, um dos itens principais do processo 
educativo. Mas, a profissão docente deixou de estar tão intimamente comprometida com um ensino 
baseado na informação. O papel do professor mudou: de um transmissor de informação, ele passou 
a ser um facilitador do processo de aquisição de conhecimento. Este procedimento implica que para 
que a informação se transforme em conhecimento precisa ser discutido, refletido e, completada. Esta 
é uma nova competência do professor e da escola. Tomando como exemplo uma dilatada experiência 
na formação de professores na área das NEE (NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS) tanto no 
campo graduado como pós-graduado, vamos discutir os modelos e estratégias que nos parecem mais 
adequados para preparar os professores para os desafios da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

Um ponto especial a ser levantado neste tópico é a expressividade do homem pela arte. Não 
fugindo a esta situação positiva, por volta da década de 80, novas abordagens foram introduzidas no 
ensino da Arte no Brasil. A imagem ganhou um lugar de destaque na sala de aula, o que representa 
uma das tendências da Arte contemporânea e uma novidade para o ensino da época. As imagens 
produzidas tanto pela cultura artística (pintores, escultores) como as produzidas pela mídia (propa-
ganda de TV e publicitária gráfica, clipe musical, internet) passaram a ser utilizadas pelos professores 
e alunos da educação básica.
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Uma transcrição literal sobre sua definição é debruçarmo-nos sobre a seguinte situação: a 
música não é tarefa fácil porque apesar de ser intuitivamente conhecida por qualquer pessoa, é difícil 
encontrar um conceito que abarque todos os significados dessa prática. Mais do que qualquer outra 
manifestação humana, a música contém e manipula o som e o organiza no tempo. Talvez por essa 
razão ela esteja sempre fugindo a qualquer definição, pois ao buscá-la, a música já se modificou, já 
evoluiu. E esse jogo do tempo é simultaneamente físico e emocional.

A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura por 
meio de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode ser representada 
por meio de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, 
entre outras.

A música sempre esteve presente ao longo da história da humanidade. Tão antiga quanto o 
Homem, a música primitiva era usada para exteriorização de alegria, prazer, amor, dor, religiosidade 
e os anseios da alma.

A música tornou-se um objeto de estudo muito importante para os educadores e demais 
envolvidos com o processo educativo, pois além de oferecer um grande leque de possibilidades e 
abrangências, tornou-se uma disciplina obrigatória na rede regular de ensino.

Nos dias atuais a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciaram e 
influenciam na sociedade. Tudo o que acontece ao nosso redor, nos afeta diretamente ou indireta-
mente, pois vivemos num conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações 
e costumes, e que interagem entre si constituindo uma comunidade.

Segundo Silva ( 1966) nas últimas décadas do século XX, assistimos a um acentuado movi-
mento de mudanças nas organizações sociais, consequente e interdependente dos movimentos de 
mudanças políticas, econômicas, cientificas e culturais.

Estamos vivendo nesta nova sociedade em constante mudança, que está se organizando e 
reorganizando de acordo com as características da sociedade em rede, da globalização da 
economia e da virtualidade, as quais produzem novas e mais sofisticadas formas de exclu-
são. (Silva, p.1 ano 1996)

A arte é uma forma de criação de linguagens, seja ela visual, musical, cênica, da dança, ou 
cinematográfica, essas formas de linguagens refletem o ser e estar no mundo, todas são representa-
ções imaginarias de determinadas culturas e se renovam no exercício de criar ao longo dos tempos. 
Ao desenvolver-se na linguagem da arte o aprendiz apropria-se do conhecimento da própria arte. 
Essa apropriação converte-se em competências simbólicas por que instiga esse aprendiz a ampliar 
seu modo singular de perceber, sentir, pensar, imaginar e se expressar, aumentando suas possibili-
dades de produção de leitura de mundo, da natureza e da cultura e também seus modos de atuação 
sobre eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação, a arte, o conhecimento sensível e o autismo foram os temas mais abordados 
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neste artigo. Constatou-se que a falta de atendimento especializado pode trazer consequências como 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimentos físicos e emocionais, distúrbios de 
fala e atraso escolar. Uma vez que é crescente o número de pessoas com necessidades especiais 
atuantes na sociedade.

Pôde-se ratificar que autismo não é doença. Porém não há motivos para subestimar a capa-
cidade de um autista.

Nota-se que todo aquele que foge aos padrões sociais é excluído, pois lhe é negado o direito 
de ser e de viver diferentemente das regras sociais criadas e impostas a todos.

Quanto à expectativa de utilizar a arte como mediadora na comunicação do autista, foi alcan-
çada e superada. Confirmou-se que a Arte é capaz de organizar e estruturar o mundo respondendo 
aos desafios que dele emanam; a Arte é um produto que expressa representações imaginárias das 
distintas culturas que se renovam por meio dos tempos.

O processo artístico de ensinar arte é enfrentar muitos desafios, é ser capaz de comprome-
ter-se em refletir as questões sociais, ecológicas e culturais. Perante questões tão complexas como 
o autismo, a arte e a educação.
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo abordar a importância da leitura não sistematizada desde a infância. 
Sua finalidade é retratar a formação do conhecimento do ser humano, na perspectiva racional, 
empirista e kantiana. À luz das teorias de Descartes, Locke e Kant é possível entender a origem do 
conhecimento humano e relacioná-los com o aprendizado da leitura. E esse aprendizado se dá por 
intermédio da leitura não sistematizada que o indivíduo faz do mundo que o cerca.

Palavras-chave: Filosofia Moderna; Leitura; Fruição; Infância.

INTRODUÇÃO

Engana-se quem pensa que o ato de ler é simplesmente decodificar as palavras, memorizan-
do determinados sinais gráficos, tornando assim, um processo mecânico de leitura.

O ato de ler vai muito além da decodificação de sinais gráficos (letras).

A metodologia utilizada para a realização desse artigo foi à pesquisa bibliográfica, por meio 
de livros, revistas, sites e jornais.

Este trabalho tem como principal objetivo não contrariar linhas filosóficas, nas quais os filó-
sofos modernos: Descartes, Locke e Kant, construíram, e que faz base de apoio aos princípios do 
saber do Homem. Sua finalidade é juntar esses princípios e tipificar a origem do conhecimento para 
em um segundo momento; definir a importância da prática da leitura desde a infância, tendo ela 
meios variados para o seu acontecimento.

Portanto, a leitura é de suma importância na formação social de um indivíduo, pois possibilita 
o leitor adquirir conhecimento de mundo, tendo a percepção da realidade à sua volta. Além disso, 
ajuda o aluno a desenvolver a capacidade reflexiva e crítica, a fim de que possa exercer a sua ci-
dadania de forma consciente.

GÊNESIS

DA FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO NO VIÉS 
DA FILOSOFIA MODERNA À IMPORTÂNCIA DA 
PRÁTICA DA LEITURA DESDE A INFÂNCIA
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Entender a origem do conhecimento humano é uma questão que foi debatida pela filosofia 
humana moderna. A qual tem de um lado o movimento Racionalista, no qual defende que a razão 
é inerente a todo o ser humano; e do outro uma corrente dos “Sensualistas” (Empiristas), no qual 
defende que o ser humano é uma folha em branco e seu conhecimento é dado por experiências 
sensoriais.

No entanto, numa lógica Kantiana central e adotada nesse trabalho, procuramos entender a 
significação do conhecimento humano, no qual é posto como “a priori”, tendo a sua ideia concreta 
antes do princípio do ser.

DESCARTES OU KANT, OU KANT E DESCARTES?

Ao possuir tal significação de palavras e sentidos, neste trabalho pode-se definir e validar 
uma primeira premissa, a qual Descartes, na obra “Discurso do Método” de 1637, expõe: que a ra-
zão do ser humano é democraticamente inata:

É propriamente o que se denomina o bom senso ou razão, é naturalmente igual em todos os 
homens; e, destarte, que a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns 
mais racionais do que outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias 
diversas e não consideramos as mesmas coisas. (DESCARTES, 1991, p. 29)

Nesse trecho citado, podemos verificar a essência do cogito famoso de René Descartes: 
“penso, logo existo”, no qual o bom senso ou razão é predicado de ideia inata e compartilhada. A 
qual o ser humano deve guiá-la, estabelecendo sobre ela a sua vontade.

A razão pode formar o conhecimento de caráter inato, mas numa perspectiva “Kantiana” faz 
com que ela tenha sua efetivação “a priori”, sendo o ser humano um captador natural dessa força, a 
qual Kant denomina como Noumenoun.

Segundo Kant (2004, p. 36), “(...) das coisas como “noumenos”, negou-se, com pleno direito, 
a razão especulativa qualquer conhecimento positivo.”

Logo, vemos que há uma ideia de negação parcial trazida por Kant para obra de Descartes, 
envolvendo-a em uma concepção etérea que é “arqué” do conhecimento, a qual nega e categoriza 
conceitos fora do noumenos, como: processo de causa, ou melhor, o imperativo hipotético sobre a 
adjetivação: inato do ser, tendo a razão na perspectiva “Descartiana”, como a validação do conheci-
mento originário, e destarte, segundo Kant, como movimento de causa “a posteriori”.

LOCKE OU KANT, OU KANT E LOCKE?

Segundo Bertrand Russel (1969, p. 142), John Locke, na obra Ensaios Sobre o Entendimento 
Humano (no segundo livro), explana que o conhecimento do ser humano dá-se mediante a experi-
ências sensoriais: “No segundo livro, procura mostrar, com por menores, de que forma a experiência 
origina diversas classes de ideias. Tendo rejeitado as ideias natas.”
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No entanto, em um todo, na perspectiva “kantiana”, isso, novamente, classifica-se em outro 
processo de causa chamado imperativo hipotético que vem “a posteriori”, do Nomenoun, tendo sua 
nomenclatura como fenômenos, que são ações percebidas pelos sentidos humanos (tato, olfato, 
paladar, visão e audição).

Portanto Kant (2004, p.17), nega princípios sensoriais como a “arque” do conhecimento: 
”quando são imperativos hipotéticos, constituem preceitos práticos, não leis.” No entanto, destarte 
ele qualifica-os como um processo de causa de uma máxima, que são elementos subjuntivos para 
uma verdade individual do ser.

DE KANT À LEITURA DE TEXTOS ESCRITOS

Russel (1969. p. 257), afirma que para Kant: “o mundo exterior só produz a matéria da sen-
sação, mas o nosso aparelho mental ordena esta matéria no espaço e no tempo e proporciona os 
conceitos por meio dos quais compreendemos a experiência.”

Num todo do excerto citado acima, podemos gerar uma terceira premissa, a qual as con-
cepções da filosofia moderna definiram de modo especulativo o gênesis do conhecimento humano; 
conceito democrático, o qual nos permite entender que o conhecimento é parte fundamental de um 
todo do ser humano.

Um exemplo concreto da ideia exposta por Russel (1969) sobre Kant, pode ser visualizado na 
formação do conhecimento do ser humano até a leitura de textos escritos na infância.

No viés da filosofia moderna, especificamente, nos princípios Kantianos; podemos compreen-
der a importância do ato de ler textos positivados.

Em um parâmetro estrutural, hierárquico e vertical, o início é categorizado por uma força uni-
versal “a priori” denominado Noumenoun, o qual é absorvido pelos cinco sentidos humanos (visão, 
olfato, tato, paladar e audição), denominando-se como fenômenos, os quais são atos naturais de 
leitura do corpo humano, formando, nesse processo o conhecimento humano empírico, que corres-
ponde sentimento de causalidade, ou melhor, “a posteriori”.

Por intermédio desse conhecimento “a posteriori”, o ser humano pode realizar o ato da leitura 
positivada, usando seguintes princípios; combinação de signos, compreensão do significado e do 
significante desses signos, e a linearidade.

Desse modo, se houver o descaminho de qualidade da ação de leitura de textos escritos, 
haverá a condução alienada do conhecimento empírico, ludibriando a leitura dos sentidos humanos; 
logo, é movimento que renunciar a força “a priori” universal e continuada (o amor a si mesmo).

O QUE É LER? PARA QUE SE LÊ?

O ato de ler não é simplesmente decodificar as palavras, memorizando determinados sinais 
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gráficos, tornando assim, um processo mecânico de leitura. A leitura vai além disso, pois exige do 
indivíduo uma participação ativa no processo, levando-o a produzir sentidos e construir o seu pró-
prio conhecimento.

Segundo Magnani (1989),

A leitura não é um ato isolado de um indivíduo frente ao escrito de outro indivíduo. Implica 
não só na decodificação de sinais, mas também na compreensão do signo linguístico en-
quanto fenômeno social. Significa o encontro de um leitor com um escrito que foi oficializado 
(pela intervenção de instâncias normativas como a escola, por exemplo) como texto (e como 
literário) em determinada situação histórica e social. (MAGNANI, 1989, p.34)

Sabe-se que a leitura é de grande importância na formação social do indivíduo.

Nesse sentido, Yunes e Oswald (2003, p.42) acreditam que: “todo tempo estamos lendo – ler 
é uma condição de sobrevivência. Aos homens que não leem, e não apenas o verbal, não é fácil 
sobreviver.”

Segundo Magnani (1989), a leitura tem uma “função humanizadora”, pois ela tem a capacida-
de de “confirmar a humanidade do homem”. Afirma ainda, que a leitura é um processo de sentidos, 
visto que ela se constitui num processo de interação homem e mundo, por meio de uma relação 
dialógica entre o leitor e o texto.

Por isso, lemos para conseguirmos o domínio da palavra, compreender a nossa língua, adqui-
rir novos conhecimentos, entender o mundo que nos cerca e transformar a nossa realidade. Lemos 
ainda, para exercemos nossa cidadania de forma crítica e reflexiva, estimular nossa criatividade, 
imaginação e fantasia, conquistar nossa autonomia, confrontar opiniões e compartilhar experiências 
de leitura, por fim, lemos para que nos tornemos sujeitos da nossa própria história.

A SISTEMATIZAÇÃO DO ENSINO DA LEITURA

A escola sistematiza o ensino da leitura, pois o professor solicita aos alunos leituras obrigató-
rias, onde o aluno terá que comprovar seus conhecimentos em meras avaliações. Com isso, o aluno 
acaba não adquirindo a fruição pela leitura, mas sim, distanciando-se cada vez mais do livro.

Geraldi (1989, p.19), destaca em sua obra “O texto na sala de aula” (1989) alguns tipos de 
leitura, dentre eles: a leitura fruição de texto. Entende-se que esse tipo de leitura é o que a 
escola deve privilegiar, pois essa leitura é realizada por prazer, sem cobranças de avaliações 
ou preenchimento de fichas.

Para Freitas (apud Yunes e Oswald 2003, p.36): “na escola a leitura está sendo colocada 
como um dever, como uma necessidade de se fazer análises e comentários que muitas vezes po-
dem afastar e até mesmo privar os alunos da companhia dos livros.”

O aluno chega à escola com sua bagagem cultural, conhecimento prévio, e sua preferência 
literária. O professor, muitas vezes, desconsidera-os, exigindo livros como leituras obrigatórias, em 
que é aceita apenas uma única interpretação do texto literário, privando seus alunos de compartilhar 
experiências e vivências e confrontar opiniões. Porém, sabemos que a leitura não requer somente 
uma única interpretação, mas sim, é função do leitor preencher os vazios presentes no texto literário.
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Quanto ao papel do professor em aceitar apenas uma única interpretação do texto literário, 
Freitas (apud Yunes e Oswald 2003, p.35) afirma:

O professor que transmite aos alunos o significado de um texto ou impõe uma única inter-
pretação, sem ouvir a interpretação que os alunos fazem dele, transforma as atividades de 
leitura em um experimento, em um simples meio para se chegar a um saber já previsto e 
construído de acordo com os critérios da verdade, da objetividade. Num momento de globali-
zação em que estamos vivendo toda uma ameaça de homogeneização, talvez seja oportuno 
não se insistir na verdade das coisas, mas deixar emergir a pluralidade do sentido. É este 
o papel do professor, fazer com que a pluralidade seja possível. (FREITAS, apud YUNES; 
OSWALD, 2003, p.35)

Segundo Zilberman (2008), dificilmente a escola se preocupa com a formação do leitor. Esta 
instituição preocupa-se apenas com a assimilação pelo aluno das tradições literárias, a qual o aluno 
já recebe pronto e precisa aceitar e repetir. Portanto, a escola não aceita que o aluno venha “forma-
do”, ou seja, com seu conhecimento prévio, bagagem cultural e traga consigo seu universo de leitu-
ras. O docente lida com esse horizonte, podendo ampliá-lo, modificá-lo, ou até mesmo encolhê-lo, 
tendo em vista sempre que compete fazer o aluno reconhecer sua existência, entender seus limites 
e manifestar suas predicações, afinal, é nesse momento que o discente se identificará como leitor, 
compreenderá a sua formação e se posicionará perante o caminho que adotou ou a que foi induzido.

Portanto, cabe ao professor considerar a bagagem cultural e as preferências literárias de 
seus alunos, apresentando-lhes a diversidade literária, a fim de que os alunos leiam por fruição e 
não por obrigação. É preciso que desde a infância, tanto o ambiente escolar quanto familiar esti-
mulem a leitura, a troca de experiências, vivências e confronto de opiniões. A tarefa do professor é 
mediar os alunos, propiciar momentos de leitura, ouvir as opiniões das crianças, não se restringindo 
apenas em ler para avaliar, mas sim, para conhecer e adquirir o gosto pela leitura.

A SELEÇÃO DE LIVROS PELO DOCENTE

Para que a leitura desperte o interesse dos alunos, os textos escolhidos devem ser atrativos, 
ricos de informações e diversificados. Se o texto não conter nenhuma ilustração e for muito extenso, 
cabe ao professor fazer alguns questionamentos antes de iniciar a leitura, a fim de que haja o inte-
resse e a curiosidade de lê-lo.

Desse modo, os livros/textos selecionados pelo docente devem estar ligados com a realidade 
dos alunos, pois assim, facilitará a compreensão e a troca de experiências. Além de estar de acordo 
com a realidade, o professor deve atentar-se também aos interesses, gostos e o nível intelectual de 
sua classe.

Magnani (1989, p.93) acredita que: “as leituras de que o aluno gosta podem ser trazidas para 
a sala de aula, como ponto de partida para a reflexão, análise e comparação com outros textos.”

Porém, a autora ainda menciona que, precisamos nos atentar a um fato:

Se propormos ao aluno que ele deve ler apenas o que gosta, não podemos nos esquecer de 
que esse gosto não é tão natural assim. Pelo contrário, é profundamente marcado pelas con-
dições sociais e culturais de acesso aos códigos de leitura e escrita. (MAGNANI, 1989, p. 43)
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O professor deve levar em conta ainda que os gostos literários variam de acordo com o sexo. 
Os meninos gostam mais de viagens, ficção, aventuras, policial e explorações. Já as meninas se 
interessam mais por temas como: amor, família, crianças, drama, etc.

Vale ressaltar que o professor deve ser alguém que participa ativamente desse processo, 
sendo considerado, portanto como um grande leitor.

Nesse sentido, MAGNANI (1989) acredita que:

O professor é, concomitantemente, alguém que participa ativamente desse processo, al-
guém que estuda, lê e expõe sua leitura e se gosto, tendo para com o texto a mesma sensi-
bilidade e atitude crítica de que espera de seus alunos. Para seu trabalho prático, os critérios 
de seleção de textos pelo professor devem ser, entre outros, aqueles decorrentes de sua 
“frequentação de leitura”. (MAGNANI, 1989, p.94)

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA CONSTRUÇÃO DO HÁBITO DA LEITURA

A família tem um papel essencial na construção do hábito de leitura. Se o filho frequente-
mente presencia seus pais realizando a leitura, seja de livros, jornais ou revistas, certamente essa 
criança terá o interesse de conhecer o mundo da leitura.

Entretanto, esse interesse de conhecer o mundo da leitura virá a partir do momento que a lei-
tura se fizer presente no ambiente familiar, pois a família desperta o interesse inicial da criança pela 
leitura. Isso acontece também, se desde a infância, a criança estiver acostumada com a presença 
de livros. São os pais que inicialmente apresentam à criança livros infantis como: contos de fadas, 
livros que contém somente gravuras e ilustrações, livros com sons, cantigas de ninar. Desse modo, 
a probabilidade da criança se tornar um adulto leitor será maior.

Vejamos o que diz Sandroni & Machado a respeito da importância da família na construção 
do hábito de leitura:

Ao conversar com os filhos, os pais estarão preparando para explorar verbalmente o mundo 
ao seu redor. O som das palavras é muito importante: as cantigas de ninar, as rimas antigas, 
as brincadeiras de “dedo mindinho, seu vizinho”, o ritmo e a melodia das frases ajudam o 
bebê a identificar ou perceber significados, e a expressar-se usando o mesmo código. (SAN-
DRONI; MACHADO, 1993, p.12)

Ainda, segundo afirma Sandroni & Machado (1993, p.11): “[...] A criança percebe, desde cedo, 
que o livro é uma coisa boa, que dá prazer.”

Portanto, esses livros despertam a curiosidade da criança e o gosto pela leitura, por inter-
médio da qual a criança não-alfabetizada irá imaginar e fantasiar a história. Vale ressaltar ainda, a 
importância de os pais fazerem a leitura para a criança que ainda não é alfabetizada e saber o que 
a criança conseguiu compreender da história contada. Essa atitude tende a motivar ainda mais o 
interesse pela leitura e ao chegar à escola a criança estará mais familiarizada com os livros, pois já 
vivenciou experiências de leitura no seio familiar.

DA EXPERIÊNCIA DA LEITURA: À FORMAÇÃO DO GOSTO
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A leitura não se realiza solitariamente, nem em atividades individuais. Sendo o leitor integran-
te de um grupo social, ele carregará para seu grupo informações de sua leitura.

Por isso, para que o leitor adquira fruição pela leitura, cabe a escola propiciar momentos de 
experiências de leitura, fazendo com que os alunos possam interagir entre si, compartilhando expe-
riências, vivências e confrontando opiniões.

Para Yunes e Oswald (2003), “a noção de leitura como experiência é favorecida enormemen-
te pela opção de tratar com a literatura, com a ficção. Nelas o sujeito se experimenta e se transforma 
enquanto transforma o texto.” (2003, p.14)

Zilberman (2008) concorda com as autoras, afirmando que a experiência de leitura deve ser 
frequentemente realizada no ambiente escolar, pois:

O leitor tende a socializar a experiência, cotejar as conclusões com as de outros leitores, 
discutir preferências. A leitura estimula o diálogo, por meio do qual se trocam experiências e 
confrontam-se gostos. Portanto, não se trata de uma atividade egocêntrica, se bem que, no 
começo, exercida solitariamente; depois, aproxima as pessoas e coloca-as em situação de 
igualdade, pois todos estão capacitados a ela. (ZILBERMAN, 2008, p.23-24)

A formação do gosto pela leitura se dará quando a instituição escolar respeitar a bagagem 
cultural, o conhecimento prévio e as experiências e vivências de leitura que os alunos adquiriram 
fora da escola e não utilizarem o texto como pretexto, mas sim como elemento primordial para a sua 
vida.

Quanto à formação do gosto, Magnani (1989) afirma:

[...] Falar em formação do gosto é retomar as relações entre leitura, literatura e escola do 
ponto de vista das possiblidades políticas do movimento no sentido de desestabilização da 
dicotomia entre prazer e saber. (MAGNANI, 1989, p.29)

A autora, menciona ainda, que cabe aos professores: “formar um aluno/leitor não só para um 
vir-a-ser, mas para um aqui e agora, principalmente transformador”. (MAGNANI, 1989, p.43)

Para isso, é necessário que o professor estimule os alunos a descobrir suas preferências de 
leitura, a fim de que aprendam a fazer as escolhas de livros de modo consciente.

É de suma importância também que os alunos tenham hábitos diversificados de leitura (jor-
nais, revistas, textos escolares, dentre outros), troquem experiências de leitura, para que adquiram 
o prazer de ler.

A leitura pretexto, de acordo com Bamberger (1977) diz respeito à leitura feita com uma 
única finalidade, como por exemplo, a leitura de texto para a prova ou leitura de uma obra 
comentada para entender o texto.

Portanto, o professor deve considerar as leituras preferidas de seus alunos, porém tendo o 
objetivo de ampliar não só o seu universo literário, como também possibilitar a formação do gosto, 
oferecendo-lhes novas experiências de leitura.

No que diz respeito a formação do gosto, Magnani (1989) aponta que: “pode-se aprender a 
ler e pode-se formar o gosto. [...] a passagem da quantidade para a qualidade de leitura não se dá 
num passe de mágica, mas pressupõe um processo de aprendizagem.” (1989, p.92)

Vale ressaltar ainda que o papel da escola é formar bons leitores que exerçam sua cidadania 



183

Maio 2022Revista Territórios

com autonomia, de forma crítica e reflexiva, a fim de que possam conhecer o mundo o qual vivem 
e transformá-lo para melhor.

Nesse sentido, Lerner (2002) afirma:

o desafio é formar praticantes da leitura e da escrita e não apenas sujeitos que possam “de-
cifrar” o sistema da escrita. É – já o disse – formar leitores que saberão escolher o material 
escrito adequado para buscar a solução de problemas que devem enfrentar e não alunos 
capazes apenas de oralizar um texto selecionado por outro. (LERNER, 2002, p.27)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ato de leitura, neste trabalho, é principiado na linha Kantiana de pensamento, a qual é ex-
planada em seu todo, deixando em segundo plano; preceitos de outros autores que fizeram parte 
da filosofia moderna, como: Descartes, e sua teoria do inatismo do intelecto humano e o empirismo 
de Jonh Locke.

A arte de ler representa a constituição não de um ato mecânico de decodificar letras, e sim 
de um ato constituído por uma força universal “a priori”, o amor a si mesmo.

A leitura e o meio como ela manifesta-se, neste trabalho foi explorado de forma superficial, 
não dividido tópicos que orientem sobre a leitura, que o corpo reproduz com os seus cinco sentidos 
(visão, olfato, paladar, audição e tato) e o ato da leitura de texto positivados, sendo eles dois postos 
como de signos a posterior de um conhecimento, tanto universal ou empírico.

No entanto, o ato de ler textos positivados, o qual representa o último seguimento da estrutu-
ra, que apresentamos no tópico: Kant e a leitura foi detalhado de modo, o qual delineou o significado 
do que é ler, a seleção de livros pelos docentes, a preocupação com a sistematização da leitura nas 
escolas, a família como base incentivadora no ato de ler e do gosto a experiência da leitura.

Compreendemos que a leitura em seus variados meios, pode ser produto de um conheci-
mento externo (noumenos), que se designa como princípio gerador (arqué), ou interno (conhecimen-
to empírico), o qual se categoriza como uma causalidade do princípio criador.

Portanto, a leitura nos seus variados meios é de grande importância na orientação social do 
indivíduo. Por isso, lemos para conseguirmos: o domínio da palavra, compreender a nossa língua, 
entender o mundo que nos cerca e transformar a nossa realidade. Lemos ainda, para exercemos 
nossa cidadania de forma crítica e reflexiva, estimular nossa criatividade, imaginação e fantasia, 
conquistar nossa autonomia, confrontar opiniões e compartilhar experiências de leitura, por fim, 
lemos para que nos tornemos sujeitos da nossa própria história.

REFERÊNCIAS

BAMBERGER, Richard. Como incentivar o hábito de leitura. Trad. Otávio Mendes Cajado. 11 
ed. São Paulo: Cultrix, 1977.



184

Maio 2022Revista Territórios

DESCARTES, René. Discurso do método, As paixões da alma, Meditações; Objeções e 
respostas / Rene Descartes; introdução de Gilles-gaston Granger; prefácio e notas de Gérard 
Lebrun; tradução J. Guinsbrug e Bento Prado Júnior -5. ed. – São Paulo: Nova Cultural, 1991. (Os 
Pensadores).

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. Em três artigos que se completam. São Paulo: 
Cortez, 2005.

GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. 3 ed. São Paulo: Ática, 1989.

KANT, Emanuel. Crítica da razão prática. São Paulo: S.A., 2004.

KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2004.

LAJOLO, Marisa. Leitura em crise na escola. Porto Alegre: Mercado aberto, 1988.

LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: 
Artmed, 2002.

MAGNANI, Maria do Rosário Mortatti. Leitura, literatura e escola. São Paulo: Martins Fontes, 
1989.

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. 17 ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.

ORLANDI, Eni Pulcinelli.Discurso e Leitura. Campinas: Cortez, 1988.

RUSSEL, Bertrand. História da Filosofia Ocidental. 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1969.

SANDRONI, Laura C.; MACHADO, Luis Raul (org.).A criança e o livro: Guia prático de estímulo 
à leitura. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1993.

YUNES, Eliana; OSWALD, Maria Luiza (orgs.). A experiência da leitura. São Paulo: Loyola, 
2003.

ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel Theodoro da. Literatura e Pedagogia: ponto & contraponto. 
2ª ed. São Paulo: Global, 2008.



Revista Territórios

185

RESUMO

Os efeitos da gestão democrática escolar ultrapassam os muros da escola e até mesmo da co-
munidade em que ela está inserida. Para promover a participação responsável e consequente, 
deve-se ser capaz de reconhecer e avaliar os vínculos entre as propostas elaboradas na escola, 
as políticas e os programas de outras entidades, aperfeiçoando-se assim habilidades necessárias. 
Uma boa gestão produz efeitos positivos nas escolas e nos sistemas de ensino. Esses efeitos vão 
além de reformas dos prédios, compra de equipamentos ou realização de novos eventos. Embora 
essas ações sejam necessárias e a gestão democrática esteja comprometida com elas, a ênfase 
na aprendizagem dos alunos, o planejamento criterioso, a implementação do projeto pedagógico e 
a melhoria das condições de trabalho produzem, também, resultados esperados e demonstráveis 
para as comunidades escolares.

Palavras-chave: Gestão Educacional; Políticas Públicas; Participação; Envolvimento.

INTRODUÇÃO

Entende-se por gestão educacional as ações que devem responder pelas necessidades con-
temporâneas da educação e que estejam fundamentadas. O objetivo educacional representativo 
dos interesses das amplas camadas da população leva em conta as especificidades do processo 
pedagógico escolar, processo este determinado por estes mesmos objetivos os quais devem ser 
formulados com base em novos conhecimentos que venham a contribuir para a superação das ne-
cessidades sociais, impostas pela forma como a sociedade se organiza.

Neste sentido, trata-se das ações na unidade escolar, que é apenas uma dentre as múltiplas 
instituições sociais e na vida que nela se desenvolve, de modo que se possa conceber e analisar, 
com relativa autonomia, sua atividade, respeitando-se a verdade de a escola ser uma face da vida 
social mais ampla.

Sendo assim, entende-se gestão como coordenação ou direção de uma prática que concretiza 
uma linha de ação ou um plano, e política como orientação mais geral de um processo, direção de 
mudanças a serem efetuadas.
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A gestão é entendida, neste artigo, como uma evolução da administração, neste sentido, não 
se ocupa do esforço despendido por pessoas isoladamente, mas, entende a expressão gestão como 
a que, “[...] vem do latim, gestione –e significa o ato de gerir, gerência, administração, gerir projetos”. 
Aparece também, como gerentia, que vem de gerere, que significa fazer com o esforço humano 
coletivo, logo, com a utilização racional desse esforço.

O que a literatura especializada sobre administração da educação revela é que esta tem seu 
fundamento em perspectivas teóricas distintas e necessita de diferentes procedimentos analíticos.

Sander (1996) evoca o fato como uma crítica às teorias organizacionais e administrativas 
adotadas historicamente na educação, as quais se desenvolveram a luz das tradições filosóficas e 
sociológicas contrárias, ou seja, a tradição funcionalista de consenso e a tradição interacionista de 
conflito, para a administração da educação”, estão fundamentadas e apresentadas ou como tradição 
funcionalista, que apresenta raízes nas teorias positivistas e evolucionistas que se caracterizam his-
toricamente pelo pensamento ocidental das teorias positivistas e evolucionistas, mediante consenso 
nas ciências sociais e pedagógicas e pelas teorias clássicas e psicossociais da organização da 
administração, ou como tradição interacionista, a qual se baseia nas teorias críticas e libertárias do 
marxismo, do existencialismo, do anarquismo, da fenomenologia da teoria crítica, com um enfoque 

na ação humana.

DESEMPENHO EM GESTÃO

No século passado, mais precisamente entre o final da década de 70 e início dos anos 80, 
as teorias administrativas em suas abordagens para a ação, estabeleciam como critério-chave na 
orientação dos atos e fatos administrativos, em especial, ao serem estes aplicados para avaliar e 
orientar o desempenho administrativo, o que Sander aponta a seguir:

Eficiência, derivação conceitual da escola clássica e indução analítica daqueles que pautam 
sua conduta de acordo com os princípios gerais da organização e administração desenvolvidos no 
início do século XX no contexto econômico e racionalista da consolidação da revolução Industrial. 
Eficiente = produtividade (desempenha-se bem e economicamente).

Eficácia, derivação conceitual da escola psicossocial da administração de indução analítica 
daqueles que adotam os princípios e práticas funcionalistas do enfoque behaviorista enraizado ori-
ginalmente no movimento das relações humanas.

Eficaz = critério institucional que revela a capacidade de produzir o efeito desejado (capacidade 
administrativa de atingir metas e resultados propostos).

Efetividade, derivação conceitual do conjunto de teorias contemporâneas da administração e 
indução analítica de experiências práticas da administração pública e gestão educativa de décadas 
posteriores à II Guerra Mundial (Administração para o desenvolvimento, ecologia administrativa e 
desenvolvimento institucional).

Efetiva = critério político que reflete a capacidade administrativa de satisfazer demandas con-
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cretas feitas pela comunidade externa.

Com base nesses critérios a fim de avaliar e orientar o desempenho da administração é que 
se encontrarão os elementos necessários para clarear o que vem a ser Gestão na Educação. Estes 
elementos fundem-se pela perspectiva do critério de relevância do humano, razão por que Sander 
(1982)refere o fato de que a derivação conceitual:

[...] das formulações internacionalistas recentes e atuais no campo da teoria organizacional 
e administrativa estão preocupadas com as características culturais e os valores éticos que 
definem o desenvolvimento humano sustentável e a qualidade de vida na educação e na 
sociedade. O papel do administrador escolar será o de coordenador da ação dos diferentes 
componentes do sistema educacional. Relevante = critério cultural que mede o desempenho 
administrativo em termos de importância, significação, pertinência e valor (SANDER, 1982, 
p. 9).

O desempenho filosófico e antropológico que implica a articulação definida pelo critério de 
relevância do humano, portanto, coloca-nos diante da realidade em que a gestão fundamentada na 
administração deverá evidenciar a qualidade de vida dos que dela participam qualidade esta definida 
pelas necessidades existenciais do ser humano. Convém ressaltar que, em países como o Brasil, o 
grande desafio da nova qualidade de ensino reivindicada pela sociedade é a garantia da equidade 
nos momentos de chegada do cidadão à diversidade de suas necessidades, ou seja, a qualidade 
do conhecimento adquirido para o seu momento de entrada e/ou saída em qualquer um dos ciclos 
educacionais.

Já, no sistema educacional, segundo Hora(1998):

[...] a concepção teórica do critério de relevância está em função direta com a postura parti-
cipativa dos responsáveis pela sua administração. O papel do administrador escolar será o 
de coordenador da ação dos diferentes componentes do sistema educacional, sem perder 
de vista a especificidade de suas características e de seus valores de modo que a plena 
realização de indivíduos e grupos seja efetivada (HORA, 1998, p. 41).

O que se percebe é uma concepção marcada pelo crescente envolvimento da comunidade na 
tomada de decisões, no acompanhamento e na fiscalização de todo o processo de gestão, visando 
à melhoria das condições gerais que dizem respeito a todos, extrapolando os diversos interesses 
particulares. Desse modo, a gestão não parte do nada, mas de:

“[...] todos os conhecimentos, técnicas e instrumentos referentes ao emprego racional de re-
cursos para a realização de fins, que se acumularam historicamente [...]”, os quais, “[...] pre-
cisam ser considerados por ela com vistas a um progressivo avanço da práxis [...]” (PARO 
1999, p.158).

O projeto de uma gestão participativa e democrática, portanto, constitui o resultado da cons-
trução social dos envolvidos em cada comunidade, visto que:

[...] a participação não se dará por ato jurídico ou decreto, mas por meio da consciência e 
da própria necessidade de participar. O processo pode ser considerado participativo se tiver 
como propósito a participação plena e irrestrita de todos os envolvidos (SARTORI e BONA, 
1998, p. 121).

Esse participar da sociedade para Bordenave(1998) dá-se por:

[...] um crescente número de pessoas de maneira democrática, logo, democracia não é 
apenas um método de governo onde existem eleições. Para elas, democracia é um estado 
de espírito e um modo de relacionamento entre pessoas. Democracia é um estado de parti-
cipação (BORDENAVE, 1998, p. 08).

Nesse sentido, Feijão (2007) contribui evidenciando que aquilo que se espera é a concretiza-
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ção da pluralidade dentro das sociedades nas quais se produzam diferentes identidades de grupo, 
de sexo, de religião, onde veremos a reciprocidade das formas de educação e de escolas, adequada 
ao estilo de vida e às finalidades de cada uma delas”. Assim, se a escola articular com a vida social, 
esta conseguirá quebrar a distância que a separa da comunidade em que está inserida, efetivando 
uma educação pela sociedade, pelo mundo e pela vida”.

MOMENTOS HISTÓRICOS NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A ação política pode ser exercida por meio de vários instrumentos. Neste artigo optamos iniciar 
pelo estudo e compreensão. Ao introduzir o conceito de políticas públicas educacionais, buscou-se 
localizar a discussão a nível contextual. Entender conceitos e princípios foi considerado a busca e a 
compreensão das intenções e ações do poder público com a educação.

Para melhor entender o conceito de “Política Educacional” refere-se à Monlevade (2002) que diz 
ser o “conjunto de intenções e ações com as quais os Poderes Públicos respondem às necessidades 
de escolarização dos diversos grupos da sociedade”. Adota-se esta definição pela crença de que 
toda ação política pode ser exercida por meio de vários instrumentos. Ao introduzir-se, neste artigo, 
o conceito de políticas públicas educacionais, buscou-se localizar a discussão em nível contextual e, 
nessa perspectiva, entender conceitos e princípios considerados como base de toda compreensão 
de uma ação pública.

Para poder chegar-se a uma reflexão sobre as Políticas Públicas, tornaram-se necessários 
marcos teóricos que incluíssem discussões sobre a conjuntura sociopolítica atual. A questão das 
políticas sociais, educacionais, ambientais, tecnológicas e de saúde tem sido tema constante nas 
polêmicas sobre o papel do Estado no desenvolvimento da democracia.

Para que o tema Políticas Públicas se torne um assunto legítimo de discussões, deve ser 
identificado e assumido por vários grupos como assunto político nas décadas de 80 e 90, as políticas 
educacionais em geral eram gerenciadas por leis, decretos, resoluções, planos decenais sem que 
houvesse qualquer momento de discussão ou debates. O enlace entre política e legislação acabou 
sendo um meio de reconhecer os processos de implementação onde a normatização era (e ainda 
é) considerada decisiva para colocar em execução as políticas educacionais.

Mas como identificar lacunas para formulação de uma política pública? Para maior compreen-
são do processo de formulação, partimos da seguinte ideia: aos termos uma massa de dados que se 
transforma em informações relevantes; quando nós trazemos valores, ideais, princípios e ideologias 
que são combinados com informações factuais podem produzir conhecimento empírico sobre uma 
ação orientada; e, quando o conhecimento empírico e normativo transforma-se numa ação pública 
aqui e agora.

O processo de identificação de uma política pública advém da necessidade de sobrevivência 
de um grupo, que fala a mesma linguagem, e luta pelos mesmos valores. Paralelo, surgem 
também às demandas sociais, as opções políticas partidárias, transformadas em planos de 
governo, conquistas de grupos organizados e processos de prospecção de demandas de 
desenvolvimento social (OLIVEIRA, 1999, p. 12).

Neste sentido, o processo decisório do surgimento de uma política pública envolve relações, 
diretas ou não, do Estado com vários segmentos sociais.
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Sendo assim a manifestação do nascimento de políticas públicas “reflete os conflitos de 
interesses, os arranjos feitos nas esferas do poder que perpassam as instituições do estado 
e da sociedade” (HÖFLING, 2001, p. 38).

No caso da educação, a implantação e formulação de políticas encontram-se condicionadas 
a vários fatores sociais, como por exemplo, citando Azevedo (2001), o poder do Estado, a máquina 
governamental e a ação da sociedade. O autor evidencia que a sociedade, na maior ou menor partici-
pação por meio de grupos organizados, é que irá definir a ação e consolidação das políticas públicas.

O entendimento de políticas públicas passa pelo desafio de fortalecer e preparar os espaços 
de diálogo e discussão, sejam eles do Estado ou não, e seu surgimento advém das próprias neces-
sidades.

A intenção é exatamente discutir, analisar e trazer para o contexto micro a noção de que toda 
política pública ao ser implementada, deverá sempre ter em mente a minimização dos problemas 
sociais. Portanto, toda e qualquer política pública implantada deverá ter em mente um projeto social 
a ser desencadeado.

Segundo Oliveira (1999) “o processo decisório de uma política pública é o processo em que 
determinadas ações são transformadas em opções políticas”.

Sendo assim, as demandas podem surgir nos mais variados espaços sociais refletindo neces-
sidades vitais de sobrevivência de cada grupo ou coletivo. Essas demandas podem surgir quando 
detectadas como demanda social, como também podem ser produzidas e sugeridas ou determinadas.

De acordo com Hofling (2001):

[...] políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção social imple-
mentado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais 
visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socio-
econômico. As políticas sociais têm suas raízes nos movimentos populares do século XIX, 
voltadas aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, no desenvolvimento das primeiras 
revoluções industriais (HOFLING, 2001, p. 31).

Neste sentido, a educação pode ser vista como uma das políticas públicas sociais, em que as 
mesmas são entendidas como (saúde, habitação, saneamento e educação).

No caso da educação, as políticas públicas neste setor estão interligadas com as demais áreas 
sociais, pois estas têm a função relevante de criação de pré-requisitos que estimulem o crescimento 
das políticas educacionais ao lançarem desafios. Estes, por sua vez, são fontes de projetos adapta-
dos às mudanças no papel que exerce o Estado e suas instituições.

Portanto, deve-se levar em consideração que as conquistas sociais surgem por meio de 
momentos históricos, que vão construindo processos diferenciados devido às respostas e necessi-
dades de cada sociedade. Neste contexto, refletem-se os fatores culturais incorporados, a pressão 
de determinados grupos estabelecendo e reinventando demandas articuladas, cujas conquistas de 
novos e mais amplos direitos incorporam-se ao exercício da cidadania.

Tudo isso pressupõe que as políticas educacionais estejam ligadas às políticas de um país, e 
que a equidade, que segundo as normas estabelecidas na legislação, permitem a repartição igualitária, 
com base em méritos não atribuídos, e igualdade de oportunidade de acesso a todos. No contexto 
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de uma micro pesquisa, alcançar a equidade, significa envolver o maior número de participantes 
num espaço democrático.

Pela interligação das políticas educacionais às políticas sociais, a busca da equidade torna-
-se tema de todos, pois numa relação equilibrada as políticas públicas estarão estabelecendo uma 
nova relação entre o Estado e a sociedade civil visando o crescimento econômico tanto quanto a 
equidade social.

As bases das políticas sociais encontram-se justamente assentadas na preocupação com 
os mecanismos sociais de desenvolvimento. Ao formular políticas educacionais, é preciso levar em 
conta as políticas adaptadas às necessidades e aos contextos sociais, seja pela União, Estados 
e Municípios, sendo que as medidas tomadas de modo conjunto proporcionaram maior eficiência. 
As principais políticas deverão atender as bases das políticas sociais, ou as necessidades sociais 
existentes.

Ainda na definição de políticas públicas educacionais, vale lembrar a grande articulação que 
vem ocorrendo nos últimos 10 anos, em quase todos os países da América Latina, por meio das 
necessidades de reformas induzidas pelos organismos internacionais. As reformas educacionais são 
do ponto de vista da implementação uma modalidade de se levar à prática, por meio de experiên-
cias concretas, essas políticas. Essa prática geralmente permite verificar os processos de indução a 
partir das “recomendações” das agências internacionais de financiamento. Uma leitura comparativa 
das políticas das agências de financiamento e as políticas públicas que se implementam nos países 
endividados trazem a marca da indução e sua justificativa está na natureza condicionante que se 
pode ler nestas relações por meio de lógicas econômicas.

GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Na administração educacional, ao estabelecer políticas de gestão educacional, assim como 
fazê-las funcionar são fatores decisivos no desempenho e no nível de qualidade de sua prática. 
Durante muito tempo, administrar a educação em nível fundamental consistiu numa tarefa bastante 
simples, pois o diretor era encarregado de zelar pelo bom funcionamento de sua escola. Hoje essa 
perspectiva está ultrapassada.

As transformações que aconteceram tanto no interior do sistema de ensino, quanto no meio 
social provocaram mudanças na concepção da educação, do papel da escola na sociedade e do 
papel do professor no processo de aprendizagem.

Ao dirigente cabe estar atento no sentido de canalizar as energias do grupo para comporta-
mentos de discrição, apoio, respeito e confiança e outros. ...o trabalho de equipe, ao intervir 
com competências sobre situações, transformando-as, necessita ser reconhecido, valoriza-
do, o que incentiva, estimula e fortalece o espírito de grupo; Relação da escola com a família 
e a comunidade. (LUCK. 1998, p. 11)

Aqui a autora trata da gestão participativa, e também dos conceitos de participação e de gestão 
democrática, focalizando as estratégias de participação, assim como os pressupostos e princípios 
de uma gestão escolar participativa, pois há alternativas que possuem viabilidade no objetivo de 



191

Maio 2022Revista Territórios

formação do aluno, no momento em que são eliminadas as relações de competição no interior da 
escola, contando com a interação da família e da sociedade no processo de tomada de decisão no 
ambiente escolar.

Assim sendo, torna-se necessário possibilitar um diálogo entre a escola e a sociedade a fim 
de verificar as práticas ou comportamentos no interior escolar, representado principalmente pelos 
familiares dos alunos.

É muito controversa a situação do ensino público brasileiro em que o oferecimento de vagas 
não é suficiente para atendimento de todas as crianças em idade escolar.

De acordo com a revista Inclusão, editada pelo Ministério da Educação desde 2005, o lema é 
sempre muito semelhante: “nenhuma criança fora da escola” ou “escola para todos”, mas matricular 
todas as crianças não é garantia de cumprimento das leis vigentes neste país. Quando se coloca 
numa sala de aula de 25 a 30 alunos (as), com falta de carteiras, livros, falta de professor (a) habili-
tado (a) na área e material pedagógico de apoio, não se pode querer que promovam milagres nesta 
instituição.

É necessário se ter a compreensão de que uma democracia social exige o permanente 
controle democrático da coisa pública, de modo a fazer que o Estado esteja sempre em benefício 
dos interesses dos cidadãos.

Se houvesse esta consciência formada na sociedade a educação pública não estaria nesta 
situação. Mas, esse controle pode acontecer na instância que concretize os serviços próximos dos 
cidadãos, como é o caso da escola pública.

A escola, por outro lado, precisa compreender sobre a importância da necessidade de que, em 
sua estrutura haja mecanismos institucionais que estimulem a participação de todos em sua gestão, 
pois a escola não é dos diretores, ela é da comunidade escolar, professores, funcionários, alunos e 
pais, mães e/ou responsáveis.

Pesquisas mostram que quando a família participa da educação de seus filhos, estes têm 
melhor desempenho na escola.

Neste sentido, a escola precisa tomar consciência de que ela necessita da família, precisa ter 
presente que os (as) estudantes são sujeitos e como tal formam seus valores também em casa, por 
meio da educação que recebem de suas famílias, a primeira instituição que tiveram contato assim 
que nasceram.

Democratizar a gestão educacional é muito importante para se conseguir uma educação pú-
blica de qualidade, universal, como exercício de cidadania. Sendo a mesma implantada com base 
nos princípios neoliberais, a gestão democrática no sistema educacional público abre possibilidades 
para que se construa uma escola pública de qualidade, que atenda aos interesses da maioria da po-
pulação brasileira, além de representar uma possibilidade de vivência e aprendizado da democracia, 
podendo, portanto, tomar um sentido diferenciado do proposto pelos fazedores de política.

Dessa forma, gerir uma escola democraticamente, conduz ao debate, participação e ao com-
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prometimento dos segmentos da escola e da comunidade em seu entorno, que se traduz na reali-
zação de eleições diretas para diretores e na utilização dos Conselhos Escolares como instâncias 
deliberativas e fóruns consultivos, e no macrocosmo social no estímulo à participação em outras 
instâncias organizadas da sociedade.

A Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, lei nº. 
9394/96 compuseram o cenário jurídico e legal, ao determinarem a gestão de democracia da escola 
como princípio na forma da lei. Sendo assim, as conquistas que dão orientação à equipe educativa 
são derivadas da vivência diária do dia-a-dia da escola, acostumados à ação centralizadora e às 
rotinas autoritárias.

A escola tendo como referência um modelo de participação e de solidariedade precisa formar 
pessoas capazes de pensar e construir singularmente, compreendendo a dimensão das relações 
intersubjetivas na escola e na sociedade; aprendendo a lidar com as diferenças e cultivando o sen-
timento de igualdade, em relações de respeito ao próximo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos 10 anos, quase todos os países da América Latina iniciaram reformas educacionais 
articuladas com políticas externas e organismos internacionais. A literatura a respeito de políticas 
públicas na América Latina demonstra que esses países apresentam problemas similares na área 
social e educacional.

Em consequência, para os países latinos, a proposta foi atuar por meio de projetos integrados, 
que apontam importantes reformas educacionais, na expectativa de superação de problemas comuns 
principalmente nos setores mais marginalizados.

No campo estritamente educativo implementaram-se na região políticas de descentralização 
dos aparelhos de gestão dos sistemas educativos.

Uma competente administração da gestão educacional escolar, responde às exigências de 
como deve ser o novo modelo escolar. Ela fortalece a nova base material das relações, que é o pró-
prio objeto do trabalho escolar. Ajuda principalmente no sentido de oportunizar a todos e a cada um 
a se constituir efetivamente como gente, possuindo direitos e poderes.

A gestão democrática da escola é uma contribuição indispensável, é uma garantia e uma 
prática concreta desta construção emancipadora da existência das pessoas e da humanidade. Ela 
representa, assim, a interação entre os diversos segmentos da comunidade escolar visando o melhor 
aprendizado e a formação de cidadãos conscientes de seus deveres e direitos. Para tal, uma ques-
tão importante é a comunicação entre escola, pais e comunidade. Essa interação é de fundamental 
importância já que provoca o envolvimento e comprometimento dos pais com as causas escolares 
e com o progresso dos alunos. Ao buscar a participação dos pais e comunidade escolar, a fim de 
serem concretizados princípios da verdadeira Gestão Democrática, visando também à qualidade no 
ensino e o sucesso escolar tão almejado na sociedade atual.
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RESUMO

A pesquisa tem como tema o lúdico no ensino fundamental aulas lúdicas com jogos que me 
proporcionaram grandes momentos de muita importância para o meu aprendizado. Dessa forma 
percebemos a necessidade de introduzir cada vez mais o jogo no contexto escolar, pois o jogo 
possui um papel muito importante na vida da criança, e pode ser utilizada como um processo de 
construção de conhecimento e favorece para o desenvolvimento integral de cada um. Queremos 
que o jogo seja utilizada de forma a ampliar a linguagem oral, visual e corporal das crianças, de 
forma socializadora. Afinal o jogo é um bem cultural e seu conhecimento não deve ser privilégio de 
poucos. Sugere a escola que deve oportunizar a convivência com os diferentes gêneros, apresen-
tando novos estilos, proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é apresentado, permitindo que 
o aluno se torne mais crítico. Contudo, é necessário que as políticas sejam revistas e reformuladas 
buscando informações e recursos que apresentem algumas mudanças na prática pedagógicas em 
relação ao trabalho com o jogo. Entretanto, o trabalho com a linguagem precisa ser redimensionado 
a começar pelos conteúdos a serem especificados no planejamento escolar, que devem ser definidos 
de acordo com a faixa etária das crianças. Muitos são os benefícios do lúdico na educação escolar, 
pode ampliar o conhecimento cultural das crianças e jovens no período que abrande a educação 
básica e, também contribui para o desenvolvimento no ensino-aprendizagem escolar, desperta a 
sensibilidade do lúdico, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, as relações interpessoais, propicia o 
respeito pelas diferentes culturas, entre outros, dando à criança a oportunidade de conhecimento 
e valorização da vida.

Palavras-chave: Lúdico; Aprendizado; Linguagem; Jogo; Conhecimento.

INTRODUÇÃO

O seguinte trabalho vem apresentar as diversas relações de infância no decorrer dos tempos. 
Com isso será abordado ao longo dos textos como essas crianças eram tratadas, e como foi o an-
damento do significado de infância até os dias hoje. A humanidade nem sempre viu a criança como 
um ser particular. Além de abordar sobre as diversas fazes da criança nas diferentes épocas, será 
abordado também os jogos, brinquedos e brincadeira ao longo das décadas, as mudanças ocorridas. 
O significado da palavra jogo, brinquedo e brincadeiras, também será demonstrado as diferenças 
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dos brinquedos atuais com os de antigamente.

Por meio das brincadeiras o professor pode observar e ter uma noção do processo de desen-
volvimento do aluno, registrando sua capacidade de linguagem assim como, sua capacidade social, 
afetiva e emocional. Cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de 
forma diversificada para propiciar às crianças possibilidades de escolherem os temas, objetos e par-
ceiros com quem brincar ou jogos de regras ou construção, e assim elaborarem de forma pessoal e 
independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais.

Os procedimentos metodológicos que se utilizou para a execução desta pesquisa foi primei-
ramente a escolha do tema, depois a pesquisa bibliográfica suficiente e disponível, tendo como base 
a ideias de alguns autores. Podendo, assim, fazer uma pesquisa de qualidade com aprofundamento 
sobre o tema, a partir de uma pesquisa exploratória, analítica e com abordagem qualitativa. Sua 
delimitação teve como finalidade, buscar informações mais detalhadas sobre o tema trabalhado, 
fazendo uma pesquisa bibliográfica.

E, também, por estabelecer uma análise sobre as características pertinentes ao âmbito escolar, 
com relação aos jogos, torna-se relevante à valorização deste elemento lúdico da cultura, transfor-
mando o cotidiano escolar num lugar de encontro prazeroso e humano, sendo mais uma perspectiva 
para realização desse trabalho. O jogo influencia no aspecto social, emocional e comportamental, 
unindo as pessoas e despertando coragem para assumir riscos com pouca preocupação com o 
fracasso ou sucesso para si mesmo. O brincar, como parte integrante da atividade educativa, possi-
bilita a criança uma situação em que ela constitui os significados, além de enriquecer a experiência 
sensorial, estimular a criatividade e desenvolver habilidades dela. Portanto, é necessário atentar para 
a idade da criança.

Do ponto de vista pedagógico, este projeto auxilia na formação do indivíduo em vários aspec-
tos: corporal, cognitivo, afetivo, social, político e cultural, podendo sistematizar situações de ensino 
e aprendizagem que garantem as elas acesso aconhecimentos práticos e conceituais. Portanto, 
nesta contextualização os jogos têm como fundamentação a construção da criança e a diversidade 
de comportamento da mesma.A evolução para o saber não tem sido fácil, obstáculos que precisam 
ser vencidos até mesmo pelos profissionais tradicionais que não conseguem ver os jogos como 
instrumentos transformador.

A metodologia utilizada objetivou proporcionar o desenvolvimento no processo de ação/
transformação no qual as crianças possuem liberdade para brincar e utilizar todas as matérias com 
a supervisão dos adultos, que assumem papel de parceiros nos jogos. Nas vivencias, estudos e 
discussões os adultos tem a possibilidade de conhecer a realidade educacional, ficando a cargo do 
coordenador do projeto a oferta de subsídios teóricos para a reflexão sobre o que foi visto ou lido.

JOGOS INFANTIS NO APRIMORANDO O ENSINO E APRENDIZAGEM

Portanto, é necessário compreender que, toda atividade lúdica necessita de tempo para articular 
um planejamento coerente com a realidade dos educandos, contendo diferentes linguagens, como 
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também a sensibilidade do professor para tirar proveito das oportunidades que surgem no decorrer 
das aulas, inclusive induzindo os alunos a participarem, explorando os seus conhecimentos prévios, 
socializando-os até a formação dos conceitos científicos.

Por ser uma atividade onde a criança se sente livre e sem pressões, cria um clima propício 
à experimentação, à descoberta e à reflexão, sendo por isso um estimulador para a aprendizagem.

O brincar em sua concepção nada mais é se adaptar a vida por meio dos processos “tran-
sicionais” (processos intermediários entre a objetividade e a subjetividade), e só a partir daí ter um 
“pensar criativo - como diferentes formas de fazer – depende da possibilidade que o indivíduo teve 
de experimentar e viver seu próprio ser numa relação com o outro, pautada, sobretudo, pelo respeito 
e confiabilidade”.

A ludicidade deve estar presente em todo processo no universo escolar, e por meio do lúdico 
o educando interioriza o discurso externo e exterioriza o seu discurso interno, desenvolvendo suas 
múltiplas inteligência e habilidades. O ato de brincar possibilita a compressão do mundo que as cerca.

“Que a capacidade de se comunicar é muito importante para a qualidade de vida de todo ser 
humano, porque nela ocorrem as trocas de experiências e a construção de valores”. (CUNHA, 2005)

Para tanto é preciso que os educadores também estejam motivados e envolvidos com a 
dinâmica dos Jogos Educativos, pois assim, contribuem para o desenvolvimento das habilidades 
dos alunos, de modo a respeitar suas individualidades, compartilhando informações e tornando o 
ambiente agradável. Como toda ferramenta de trabalho os Jogos Educativos tem suas vantagens e 
desvantagens.

Diante deste contexto Neto (1992), diz:

Os jogos educativos são uma área que pode tornar-se alvo de inúmeras pesquisas. Se o 
ensino for lúdico e desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora da sala de aula, fora da 
escola, pelo cotidiano, num crescimento muito mais rico do que algumas informações que o 
aluno decora.

Como se pode perceber, os Jogos Educativos tem sua relevância no campo da pesquisa, 
contanto que estes sejam utilizados com tal propósito, e a aprendizagem construída não se resume 
em sala de aula, mas perpetuarão nos demais âmbitos do alunado.

São inúmeras as vantagens que os Jogos oferecem como: uma melhor compreensão dos 
conteúdos; estimula o interesse; desperta a curiosidade; desenvolve o pensamento crítico e a autono-
mia. Porém, as desvantagens estão relacionadas à adequação do tempo, para: se planejar, analisar 
o Jogo e sua relação com a realidade dos alunos; ter definido os objetivos, e se o Jogo em questão 
poderá auxiliar para o alcance dos mesmos. Sem essas cautelas, os jogos não terão o significado 
desejado se não o de apenas brincar.

Nesse sentido, cabe ao educador a função de analisar e avaliar a potencialidade educativa 
de cada jogo e definir o que se deseja desenvolver, e o mais importante, estimular as habilidades 
dos aprendizes.

Para Antunes (1998) todas as pessoas possuem inteligências prontas para serem estimuladas 
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e o jogo desperta no jogador a necessidade de interagir e se posicionar tornando-se um autônomo 
reconstrutor resgatando a confiança, o entusiasmo, querendo sempre fazer o melhor.

Pois, à medida que o educando é estimulado sua autoestima transparece, o prazer em cons-
truir e criar evidencia-se, e este se torna protagonista de sua história.

Vale lembrar que, no processo ensino/aprendizagem é necessário que o educador avalie 
constantemente sua prática pedagógica, verificando se os objetivos vêm sendo alcançados e se os 
Jogos estão sendo aplicados qualitativamente e não exatamente de forma quantitativa.

É pertinente destacar que o fator “competição” existente no processo dos Jogos, não deve 
ser motivo de preocupação, mas sim, de preparação do educador para saber lidar com as diferentes 
situações advindas dos educandos. Na maioria das vezes o educador desconhece o seu educando, 
seu modo de agir, pensar e sua perspectiva vital.

O espaço escolar não se resume em escrever, resolver exercícios dirigidos, mas também 
compartilhar sentimentos, vivências, contudo, fazer o uso da “afetividade”, na pretensão de agregar 
os conhecimentos construídos na escola ao espaço social.

Conforme Antunes (2008) entre os fatores “facilitadores” do ensino/aprendizagem estão:

[...] a motivação, a curiosidade, a alegria da descoberta, satisfação pelos resultados alcança-
dos, o elogio, o bom e estimulante ambiente, a empatia do professor e simpatia dos colegas 
e tudo isso resumido nas expressões afetividade ou ternura (ANTUNES 2008, p.89).

Entende-se então que, o ensino e aprendizagem são significativos e contagiantes quando 
realizado de maneira coletiva e dialética.

Vale salientar ainda que, os Jogos também têm suas “regras”, tais direções ajudam na orga-
nização e realização das tarefas submetidas. É possível observar e avaliar, assim, se os integrantes 
estão cumprindo o que se direcionou no Jogo. Para tanto os integrantes deve ter a liberdade de 
aceitar o que é estabelecido pelo orientador, ou alterar as regras antes de sua execução.

Vygotsky (1988), sustenta que:

“[...] a regra no jogo não é uma lei fixa, ela é um movimento interno, uma autodeterminação, 
embora construída no processo de interação social” (VYGOTKY, 1988, p.17).

Compreende-se que, os Jogos Educativos devem ser cuidadosamente planejados, marcados 
por etapas nítidas e que efetivamente acompanhe o progresso dos aprendizes nos aspectos educa-
cional, social, cultural e pessoal.

A prática pedagógica deve valorizar o conjunto de conhecimentos e experiências que a criança 
possui, para que proporcione um crescimento integral, na área social, econômica, política e científica.

O papel do professor é acompanhar o processo de descoberta do aluno, intermediando a 
maneira de apreensão de conhecimento do aluno, desenvolvendo o raciocínio lógico, a autoestima, 
a afetividade, a linguagem, a compreensão e tudo o que for necessário para as tomadas de decisões 
e aprimoramento de ponto de vista desse aluno.

A mediação é algo de extrema importância no crescimento do indivíduo, pois todo conhecimento 



199

Maio 2022Revista Territórios

é construído a partir da interação do sujeito com outras pessoas do seu convívio, principalmente as 
que se envolvem afetivamente com esse sujeito.

Nesse caso, a realidade exterior deve ser apreendida, mas de modo que o mecanismo dessa 
compreensão seja percebido. A realidade interior também deve ser desenvolvida e exteriorizada. 
Assim, o que o autor defende é que não há sujeito sem objeto e não há realidade externa se o sujeito 
não estruturá-la.

O que importa é a mediação, a integração, a revelação recíproca do eu e do objeto, da criança 
e do brinquedo, do aluno e da matéria ensinada. Os educadores possuem papel fundamental, pois 
é por meio do contexto, reflexão crítica e intervenções que os jogos educativos vão contribuir para 
o desenvolvimento dos educandos e a construção da aprendizagem.

A aplicação dos jogos em sala de aula implica uma mudança nos processos de ensino e 
aprendizagem, que vai além do modelo tradicional de ensino, o qual geralmente tem o livro como 
principal recurso didático.

O jogo em sala de aula sempre foi visto como uma mera brincadeira, um passatempo para 
fugir da rotina. Entretanto, a ideia de ludicidade vai além de uma aula divertida, envolve um trabalho 
rico, que estimula a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.

Vários autores se dedicaram à construção de teorias acerca da natureza dos jogos. Os jogos 
acompanham os seres humanos desde as primeiras fases do desenvolvimento.

Os jogos e as brincadeiras são objetos relacionados ao desenvolvimento da criança, por 
isso nos últimos anos ele tem recebido maior atenção por parte dos profissionais que atuam com 
a educação ensino fundamental, os antepassados não tivessem o conhecimento que se tem hoje 
a respeito do lúdico na vida das crianças, mas assim mesmo eles já mostravam total interesse em 
oferecer atividades lúdicas para suas crianças, visando um maior desenvolvimento.

A educação ensino fundamental deve ser estimulada ao máximo por meio das atividades 
lúdicas, sobretudo, pois essa noção está intimamente ligada às tarefas do seu dia a dia. Mediante 
dessas atividades é possível construir diversas áreas do conhecimento, portanto, quanto mais ela 
for estimulada, mais estímulo cerebral ela formará. Outro ponto destacável é a idade, quanto menor 
for, com mais facilidade ela será estimulada, e logicamente, quanto mais velha for, mais lentamente 
serão criadas às conexões neurológicas.

É comum que pais na busca de um melhor aproveitamento do dia-a-dia dos filhos, criem uma 
extensa agenda de compromissos para o pequeno, a maioria acredita está fazendo o melhor por 
seu filho, isso não resta dúvida, mas essa carga de tarefas pode gerar outro resultado na criança, é 
preciso ter muita atenção para não sobrecarrega-las com tantas atividades, são aulas de balé, judô, 
futebol, inglês, informática, enfim, são muitas atividades que acabam provocando estresse no lugar 
de desenvolver fisicamente e intelectualmente a criança.

O lúdico tem, sobretudo, a função de promover na Educação ensino fundamental a intera-
ção social, o desenvolvimento das habilidades físicas e intelectuais, de forma a facilitar o convívio 
da criança em meios aos grupos, oportuniza-la para o diálogo, o saber ouvir e falar, aprendendo a 
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respeitar as regras que regem a harmonia do convívio em grupos por intermédio de jogos variados.

Nos séculos XIV, XV e XVI a humanidade tratava as crianças como um “adulto em miniatu-
ra”. As crianças vestiam roupas, faziam passeios, jogavam e tinham as mesmas expressões de um 
adulto. Esse período é conhecido como Medieval, onde a concepção de infância era desconhecida. 
Não havia um período transitório da infância a idade adulta.

No século XVII as crianças ainda eram tratadas comoadultos, desconsiderando o brincar, nas 
quais elas desconheciam, pois desde cedo eram tratadas em um “mundo adulto”. Quando completavam 
7 anos eram tiradas do seu convívio familiar para morar com outras famílias, nas quais aprendiam 
serviços domésticos. Ensinamentos esses que eram importantes na época.

Na idade média ocorria um alto número de mortalidade ensino fundamental por conta da fome, 
miséria, tragédia e falta de saneamento básico nessa época, e com isso a sociedade não dava muita 
importância para as crianças, que passaram a ser vistas como um ser no qual não podiam se apegar, 
pois poderiam deixar de existir a qualquer momento.

As crianças de família podre tinham que começar a trabalhar nas lavouras, já as de família nobre 
aprendia as artes de guerra ou os ofícios eclesiásticos. Sendo assim não havia carinho e dedicação 
a elas por parte dos pais. Nota-se, que apesar da ideia de criança e infância ter se transformado nos 
dias de hoje, algumas concepções descritas acima são referentes ao período de transição medieval 
para a moderna que permanece presente, ainda que de forma disfarçada em algumas crenças e 
práticas de nosso tempo.

A partir do século XVI as concepções de infância começam a ser notadas. Na Europa, nos 
séculos XVI para o XVII passa a ser notada a criança como um ser diferente do adulto. Surgindo 
assim um sentimento de infância, mas distorcido, pois as crianças eram vistas como objetos lúdicos 
dos adultos.

Os europeus enquanto colonizadores trouxeram para o Brasil suas crenças, costumes e suas 
ideias sobre a concepção de infância. E dentro dessa nova construção moderna foi desaparecendo 
o as concepções da criança vista como um adulto e dando lugar para infância como uma construção 
social.

O iluminismo cria-se a ideia de formar “novo-homem”. As crianças passam a ter uma formação 
escolar, na onde o papel da escola não era apenas educar, mas também guia-las para o caminho 
do bem, buscando sua formação moral; Ideia essa formada a partir do iluminismo, as instituições 
educativas eram responsáveis em prepara-los para a vida e o trabalho.

A educação escolar no período moderno, não era aplicada da mesma forma em todas as 
classes sociais, os filhos dos burgueses eram preparados para ocupar cargos altos. Os filhos de fa-
mílias pobres nem chegavam a ir para as escolas, e se fossem eram treinados para trabalhos como 
carpinteiros, pedreiros ou agrícolas, ou seja, os filhos de senhores iam estudar e os pobres viravam 
escravos.

Nas teorias religiosas as crianças nasciam com o pecado, símbolos do mal. E as escolhas 
tinham o papel de educá-las para o caminho do bem. Sendo assim, as crianças tinham o papel de 
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“ser moldado”. A infância era vista como algo tenebroso e muito mal.

Como a concepção da Nabokov, que não vê bondade, nem pureza e inocência na infância 
da vida de uma criança, mais sim maldade. Muitas crianças foram abandonadas em um orfanato e 
entregues a uma ama de leite, porque seus filhos eram um obstáculo que atrapalhariam suas vidas 
sociais.

O filho se torna aí uma ameaça a sobrevivência de seus pais, que acabam abandonando com 
a ama de leite. A escola passa de um papel de aprendizagem para enclausuramento da criança. 
Percebesse a mudança que ocorreu da Idade média, as crianças haviam de aprender tudo com os 
mais velhos e conviviam em seu mundo social, e na idade moderna as crianças ficam em outros 
ambientes, não havendo assim tanto contato da criança com o adulto, se afastando assim do mundo 
dos adultos.

A partir do século XVIII, os pais entregavam seus filhos às escolas, que eram responsáveis 
pela sua educação. Muitos pais precisavam trabalhar nas indústrias e deixavam seus filhos com ama 
de leite e iam busca-lo logo após o trabalho.

Grande número de escolas foi aberto com intuito de educar as crianças para o trabalho e a 
mentalidade de obediência e disciplina. Várias crianças acabaram sofrendo com atividade de traba-
lho ensino fundamental, que ainda continuou acontecendo ainda depois da revolução industrial, as 
escolas esconderam essas práticas pelas crianças.

Surge a partir de então, a importância com o bem estar da criança, higiene e saúde, no Brasil 
ocorreu após a corte portuguesa chegar aos pais em 1808. Esses cuidados com as crianças deram 
a elas a maiores chances de sobreviver. A vontade de salvar as crianças aumenta a partir do século 
XVII.

Já começam a ser notado que as crianças usam trajes próprios para elas, e não mais trajes 
iguais aos dos adultos. Assim como aparecem personagens do universo do ensino fundamental, 
como psicologia, pediatria, pedagogo e etc, criança e adultos passa-se a ser um assunto sério e de 
extrema atenção.

A partir do século XIX, o estado quis melhorar a vivência da criança, e a política assumir e 
proteger a infância. Começou a surgir assim, uma nova e diferente sociedade, estando presentes 
o capitalismo e o liberalismo. Que fez aparecer no século XX a infância ligada ao econômico, com 
surgimento de trabalho ensino fundamental, publicidade, programas de televisão, desenhos anima-
dos, jogos, roupas, alimentos, brinquedos e outros. Criou-se em 1988, o estatuto da criança e do 
adolescente, onde a criança é considerada um sujeito de direitos, mas que muitas vezes não são 
respeitados.

A concepção de infância foi criada e construída a partir das necessidades de cada momento 
histórico, essa infância essa sujeita a mudanças, que sempre ocorrem devido às transformações 
que temos em nossa sociedade. E nessa sociedade globalizada as concepções de infância podem 
ser diferentes, pois existem muitas infâncias dentro da infância, sendo assim nem todas as crianças 
vivem da mesma forma em relação às condições social, culturais e econômicas, muitas crianças 
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passam fomes, contraem doenças, maus-tratos, abusos, pedofilia, exclusão e etc.

Pois na infância, os conteúdos relacionados ao fazer musical deverão ser trabalhados em 
situações lúdicas.

As parlendas, as canções de roda, os acalantos, as adivinhas, os romances, os cantos e 
outros, fazem parte dos jogos e os brinquedos musicais infantis. A existência de variações para a 
mesma parlenda, cantiga e brincadeira torna o processo de brincar riquíssimo em descobertas e 
possibilidades.

Os RCNEIs (Brasil, 1998, p 74) ressaltam que: (... o trabalho com a música deve reunir toda e 
qualquer fonte sonora: brinquedos, objetos do cotidiano e instrumentos musicais de boa qualidade. É 
preciso lembrar que a voz é o primeiro instrumento, e o corpo humano é a fonte de produção sonora).

Brincar de estátua é um exemplo de jogos sonoro-musicais, quepor meio do contraste entre 
o silencio e o som, se desenvolve a expressão corporal, a concentração, a atenção e a disciplina, 
outro exemplo é a brincadeira das cadeiras, que pode ser desenvolvido com as crianças.

Os brinquedos e instrumentos sonoros são materiais muito importantes para trabalhar com 
bebês e crianças pequenas, neste momento o educador deve ficar bastante atento à faixa etária 
de seus alunos, quando propor atividades musicais,na educação ensino fundamental, valorizando 
materiais simples, do dia-a-dia das crianças.

Contudo, consta nos RCNEIs (Brasil, 1998) que: “É importanteque o professorpossa estar 
atento a maior ou menor adequação dos diversos instrumentos a faixa etária de zero a seis anos. 
Podem-se confeccionar diversos materiais sonoros com as crianças, bem como introduzir brinquedos 
sonoros populares, instrumentos étnicos etc”.

Para Huizinga (1971), que faz uma analogia entre o jogo e a música. Ele ressalta a natureza 
de conceber a música como pertencente ao domínio do jogo, pois a interpretação musical possui 
todas as características formais do jogo.

Pois elaé uma atividadeque inicia e termina dentro de estreitos limites de tempo e de lugar, é 
passivo de repetições. Isto porque a música consiste em ordem, alternância e ritmo, pois por meio 
dela o ouvinte é transportado para uma região fundamentada de alegria, e serenidade. Portanto,o 
jogo éum caso inacabado.

Para Lima apud Laginski (2008):

A música tem que ser entendida como uma linguageme não comouma forma deestratégia 
para banalizá-la. Tem que mostrar um amplo universo de sons para o aluno. Isso vai ajudá-lo 
a ampliar seus sentidos, como a visão, o tato e, principalmente, a audição. Nosso propósito 
com essas aulas não é o de formar músicos profissionais, mas como música é cultura, ela 
vai despertar nessa pessoa também o senso crítico, fazendo com que esse indivíduo não 
aceite passivamente todo esse material cultural descartável (LIMA apud LAGINSKI, 2008, 
p.53).

Portanto, a educação musical tem uma função socializadora, que contribuipara o desenvolvi-
mentoe para a formação integral do indivíduo. É importante ressaltar para que o ensino da música 
chegue a ser um vínculode conhecimento econtribua para uma visão intelectual e alternativa diante 
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da homogeneização da atual cultura global e tecnológica é necessário ter como base uma ideia clara, 
concreta que viabilize ações conectadas à vida real.

A intencionalidade dirigida a coerente com o universo dos alunos pode levará integração de 
capacidades, o modo pessoal de pensar, sentir e agir na busca do conhecimento global, de novas 
experiências e vivencias.

Éna educação ensino fundamentalque as criançasintegram a música às demais brincadeiras 
e jogos: cantam enquanto brincam, acompanham com o som os movimentos de seus carrinhos, 
dançam e dramatizam situações sonoras diversas. (BRASIL, 1998).

São exemplos de músicas que fazem parte da infância da criança: Capelinha de melão; Se 
esta rua fosse minha; Ciranda cirandinha; Marcha soldado; O cravo e a rosa; Atirei o pau no gato; Fui 
no tororó; Bota aqui o seu peixinho; Cai cai balão; boi da cara preta; Teresinha de Jesus;Peixe vivo; 
O meu boi morreu; Sapo jururu; Escravo de Jô; A barata diz que tem; Pai Francisco; Escravo de Jô; 
A rasa amarela; Cachorrinho; Meu limão; Balaio; Boi barroso; O meu galinho; e outras.

A cultura popular ensino fundamental é uma riquíssima fonte na qual se podem buscar canti-
gas e brincadeiras antigas. As famílias das crianças, pai, tios, avós podem auxiliar o resgate destas 
tradições.

O mundo da criança é diferente do mundo do adulto, pois nele há encanto, fantasias efaz-de-
-conta. Por meio das brincadeiras as crianças se expressam se reconhecem, e terá oportunidade 
de se constituir socialmente. A artepara a criançaé vista como um jogo e brincadeira, onde há todo 
o encantamento e um mundo permeado defaz-de-conta.

As atividades lúdicas possibilitamo desenvolvimento dafantasia, a percepção, imaginação e 
sentimentos, portanto é indispensável nas aulas de artes.

Segundo Vygotsky (1998) ressalta que ao brincar e criar uma situação imaginária, a criança 
assume diferente papeis: ela pode torna-se um adulto, outra criança, um animal um herói; pode mu-
dar seu comportamento, agir e se comportar como se fosse mais velho do que realmente é, pois ao 
representar o papel da “mãe”, ela irá seguir as regras de comportamento maternal. Éno brinquedo 
que a criançaatua num nível superior ao que ele realmente se encontra.

Para Brougére (1998) “brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade 
dotada de uma significação social precisa que, como outros necessitam de aprendizagem”.

Para ele a brincadeira é vista como atividade aprendida, sendo resultado de relações interin-
dividuais, pressupondo uma aprendizagem social. Na percepção Brougére a brincadeira assimila 
e destrói qualquer distância cultural, cuja heterogeneidade desaparece pela criança no ato lúdico.

O trabalho em grupo é uma das características dosjogos e brincadeiras, no ensino de artes, 
pois possibilita a interação entre as crianças.

Segundo Benjamim (1987) relata a capacidade e facilidade da criança criar brinquedos,a par-
tir deobjetos como um pedaço d madeira, uma folha, areia, terra, isto porque tanto a arte como as 
brincadeiras permeia o campo da imaginação, a criatividade e ofaz-de-conta.
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[...] nada é mais próprio da criança que combinar imparcialmente em suas construções a 
substâncias mais heterogêneas [...] ninguém é mais sóbrio com relação aos materiaisque a 
criança: um simples fragmento de madeira, uma pinha ou uma pedra reúnem na solidez e 
na simplicidade de sua matéria toda uma plenitude das figuras mais diversas (BENJAMIM, 
1987, p.62).

A arte estabelece uma relaçãode suma importânciacom o lúdicona vida da criança.Contudo 
Ferraz e Fusari (1992) nos mostra o aspecto lúdico que traz uma aula de artes, segundo eles:

O brincar nas aulas de arte pode ser uma maneira prazerosa de a criança experiência novas 
situações e ajuda-la a compreender e assimilar mais facilmente o mundo cultural e estético 
[...] a prática artística como o brincar, o imaginar, com a experiência da linguagem ou da 
representação (FERRAZ; FUSARI, 1992, p.63).

Portanto, todas as linguagens artísticas são visões vivenciadas pelas crianças comojogos e 
brincadeiras.

Todas as linguagens artísticas são vivenciadas pelas crianças como jogo e brincadeira, mas 
os teóricos dão maior ênfase ao desenho no ensino fundamental, por sua importância no fazer ar-
tístico e seu aspecto lúdico.

Derdyk (1994) enfatiza que enquanto a criança desenha ou cria objetos, brinca defaz de con-
tae experimenta sua capacidade imaginativa, ampliando sua forma de pensar o mundo no qual está 
inserido.

A criança desenha, entre outras tantas coisas, para divertir-se. É no jogo onde não existem 
companheiros, a criança é dona de suas regras. Nesse jogo solitário, ela vai aprender a estar só, 
aprender a ser só. O desenho é o palco de suas emoções, e construção de seu universo particular. 
O desenho manifesta o desejo da representação, mas também o desenho, antes de tudo, é medo, 
é opressão, é alegria, é curiosidade, é afirmação, é negação. Ao desenhar acriança passa por um 
intenso processo vivencial e existencial (DERDYK, 1994).

Tanto o desenho como o jogo, unem aspectos imaginário e operacional e assim promove o 
pensar, idealizar, o projetar e a imaginar, e neste processo,que a criançapor meio do desenho sente 
que existe a sua presença no mundo.

Segundo Vygotsky (1987), ressalta que é importante mencionar a língua escrita, como a aqui-
sição de um sistema simbólico de representação da realidade. Também contribui para esse processo 
o desenvolvimento dos gestos, dos desenhos e do brinquedo simbólico, pois essas são também 
atividades representativos, isto é, utiliza-se de signos para representar significados.

O desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da linguagem 
escrita das crianças. Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo processo 
de transição de um tipo de linguagem escrita para outro. Devem acompanhar esse processo me-
diante de seus momentos críticos até o ponto da descoberta deque se pode desenhar não somente 
objetos, mas também a fala. Se quiséssemos resumir todas essas demandas práticas e expressá-las 
de uma forma unificada, poderíamos dizer o que se deve fazer é ensinar às criançasa linguagem e 
não apenasa escrita de letras” (VYGOTSKY, 1987, p.28).

Durante a atividade artística com desenhos, realizadas com criançasna educação ensino 
fundamental, são passadas a elas certas ações como o brincar, conversar sozinhas, cantar a narrar, 
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e outras; essas ações promoveo desenvolvimento dacriatividade, oralidade, inventividade, criando 
assim estratégia de construção de um ambiente com significados da matéria.

Contudo isso, a manipulação de matéria diversa a criança é obrigada a pensar, criar e transfor-
mar, provocando-a sempre a experimentar; ao ficar diante de materiais artísticos, a criança sente-se 
convidada a manipulá-los e isso nos remete a Bachelard (1986),para ele, “Opróprio papel, com seu 
grou e sua fibra, provoca a mão sonhadora pra rivalidade da delicadeza”.

Para Derdyk (1994), o desenho possui um jeito próprio de comunicar ideias, imagens, e signos, 
sendo desenvolvidopor meio devariados suportes como o chão, muro, areia, papel e outros.

Os Jogos Educativos desde o século XIX vem sendo discutido positivamente por vários teó-
ricos, por considerarem sua importância lúdica e estimuladora. Como o ser humano está sempre 
buscando inovações, com o passar dos dias, nota-se o quanto essa procura tem contribuído para a 
sua evolução. (TELES, 1999, p.63).

Vygotsky (1988) ressalta a importância da Instituição Escolar na Formação do conhecimento. 
Para o autor, o aluno não é ativo e nem passivo, mas um ser interativo e que precisa de outrem para 
auxiliar na construção do seu conhecimento.

A escola, naturalmente, ainda é vista como um espaço de organização e construção de conhe-
cimentos. Tal instituição democrático quando proporciona não somente a permanência e o desenvol-
vimento das capacidades intelectuais dos educandos, mas também, as atitudes e o comportamento 
crítico em meio à sociedade em que se vivem.

Wallon (1995) informa que afeto, cognição e ludicidade, constituem aspectos inseparáveis, 
presentes em qualquer estágio, embora em proporções variáveis.

Vale ressaltar que, na escola acontece a socialização, em que alunos de diferentes realidades 
trocam experiências, é possível desenvolver o interesse, a progressão, a relação afetiva atingindo o 
progresso. Para tanto, conta-se com o interesse do educando, pois, se esse sentimento inexistir no 
aluno, surge várias dificuldades, principalmente no que tange ao comportamento e evasão, possibi-
litando assim, o fracasso não apenas deste indivíduo, mas, de toda equipe escolar.

O brincar da criança não pode ser considerado simplesmente uma atividade complementar 
de forma pedagógica, mas atividade fundamental para desenvolver identidade cultural e a formação 
da personalidade, uma vez que a brincadeira pode acontecer onde quer que a criança se encontre.

Por meio da brincadeira a criança se desenvolve socialmente conhecendo as atitudes e as 
habilidades necessárias para viver em seu grupo social.Existem algumas condições necessárias para 
desenrolá-lo de jogos e brincadeiras, pois os ambientes escolares com influência de experiências 
lúdicas facilitam a compreensão de certos tipos de atividades cognitivas, um exemplo disso é o pla-
nejamento de ações que respeitem a criança e suas formas de expressão mediante das brincadeiras.

Por meio das brincadeiras os professores podem assistir e constituir uma visão dos proces-
sos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, registrando suas 
capacidades de uso das linguagens assim como suas capacidades sociais e dos recursos afetivos 
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e emocionais que dispõem. Sabemos, portanto, que o processo de formação das crianças é com-
plexo, pois envolve atividades intelectuais e mentais por partes da criança por isso para aprender 
um conceito é preciso ter, além das informações recebidas do ambiente, capacidades de abstração, 
cooperação, memória, concentração e atenção.

O jogo, portanto, tem importantes elementos necessários à aprendizagem. Jogos e brincadei-
ras, uma das grandes contribuições do uso de jogos e brincadeiras infantis na escola é o resgate do 
patrimônio histórico-social e cultural de determinado grupo. Além do aspecto lúdico e prazeroso do 
ato de jogar e brincar, brincadeiras e jogos industrializados ou construídos com sucatas envolvendo 
habilidades numéricas, de medida e especiais podem se transformar em um excelente recurso e 
estratégia.

Sabe-se que os Jogos Educativos ao longo dos tempos vêm revelando sua importância lúdica 
no desenvolvimento integral do educando, contribuindo para a elevação da autoestima, respeito às 
regras, promovendo a integração e a participação coletiva.

Os profissionais da educação ensino fundamental por atender essa faixa etária tão especial, 
necessita apreciar os valores justos e humanos para que possa conduzir um ensino e uma aprendi-
zagem significativa na vida desses pequeninos, respeitando a fase e buscando meios para atender 
as suas expectativas. Dessa forma, a educação ensino fundamental da atualidade é aquela cujo 
sinônimo está expresso na palavra “transformação”, transformação para ousar na didática de ensino, 
buscando valorizar novas fontes de aprendizagem, como a utilização de jogos, brinquedos e brinca-
deiras, objetos estes tão intrinsecamente ligados à essência do Ser criança.

Portanto, é preciso pensar como criança, de como ela gostaria de aprender, considerando que 
cada um tem seu jeito particular de construir e reconstruir a sua relação com o mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou conhecer como deve ser o ensino na educação ensino fundamental 
para crianças que estão-na escola, além de demonstrar a importância do lúdico como estratégia de 
tornar o ensino e a aprendizagem da matemática algo mais prazeroso e significativo para a criança.

Com base nos autores citados e os dados analisados, foi possível compreender a importância 
dos Jogos Educativos e sua contribuição para elevação da auto estima do educando, despertando-o 
para construção do seu próprio conhecimento, sendo que, uma das principais causas da desmoti-
vação está relacionada à falta de uma metodologia adequada.

Além de divertidos, os jogos educativos dão destaque ao lúdico e, quando usados pedagogica-
mente, auxiliam os educandos na criação e familiarização de conhecimentos, possibilitam interação 
entre os jogadores e o trabalho em equipe.

A educação ensino fundamental hoje está estrutura na nova LDB como educação básica e 
como tal possui uma estrutura curricular a ser seguida, entre elas a matemática. Porém, percebeu-se 
que não se pode ensinar matemática de forma abstrata para a criança, pois está ainda está num 
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estágio de desenvolvimento cognitivo que necessita de muito material concreto para entender este 
conceito de número.

Por este motivo, a utilização dos jogos e brincadeiras para o ensino é a melhor forma de in-
vestir a criança neste mundo, pois por meio do brincar ela percebe o mundo.

O ensino e a aprendizagem na educação ensino fundamental não podem ser visto como 
simples transmissão e recepção de informações, mas sim como um processo de construção de 
conhecimentos, que deve ser favorecido mediante a estimulação da investigação e participação dos 
alunos, por meio da intervenção do professor, pois o aluno aprende mais quando lhe é permitido 
fazer relações, experiências e ter contato com material concreto.

Pode-se dizer que a construção de conceitos num jogo dependerá essencialmente da inter-
venção pedagógica realizada pelo professor, pois os jogos, quando mal utilizados, sem planejamento 
pedagógico, não levará o aluno a adquirir os conceitos matemáticos necessários.
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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 “alfabe-
tização” 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 escolariza-
ção 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 aqui-
sição 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 represen-
tadas 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 ou-
tros, argumentar, criticar, negociar o significado das palavras e símbolos usados, reconhecer 
a importância das definições e assumir a responsabilidade de validar seu próprio pensamen-
to, 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 pro-
fessor 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, histori-
cização 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 exa-
minar 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 isolada-
mente 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.



213

Maio 2022Revista Territórios

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 matemá-
ticas e dos sinais, signos e símbolos que as representam de forma que o aluno possa inter-
pretá-los e expressar-se deles. (BRASIL, 1992, p.13).

Para fazer conexões entre a linguagem matemática e a linguagem comum, o letramento mate-
mático 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 fami-
liarização 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 proble-
mas. 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 reconceitu-
alização 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 signi-
ficado 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 conte-
údos 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.
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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 legisla-
ção, 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 orga-
nizadas 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 va-
lidar 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 base-
ado 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 recur-
sos 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

Analisar a importância que tem a leitura para o desenvolvimento de uma criança ainda na Educação 
Infantil é o que este trabalho propõe. Mesmo sem saber ler a criança recebe, por meio da leitura, 
estímulos importantes para o seu desenvolvimento. Esse estímulo deveria vir da família, porém os 
pais envolvidos em seu cotidiano estão deixando de lado esse grande prazer de ler para os seus 
filhos. Diante de tal fato vemos a escola com uma função especial que é a de iniciar os pequenos 
leitores ao gosto por leituras de diferentes textos. Assim como a escola, ao professor deve junto 
com os cursos de reciclagem, buscar toda sua criatividade e planejamento para as atividades de 
leitura destinadas às crianças, sempre respeitando a faixa etária de seu aluno e o tipo de material 
pertinente a ele para que assim esse leitor ainda mirim se torne um leitor assíduo e para uma vida 
inteira, transformando nosso país num lugar muito mais culto e com pessoas mais capacitadas em 
enfrentar a grande jornada da vida.

Palavras-chave: Leitura; Criança; Desenvolvimento.

INTRODUÇÃO

A inserção da leitura já nos primeiros anos da vida escolar ainda é fato discutido por muitos 
que julgam a educação infantil um momento destinado somente a brincadeiras. O hábito de ler de-
veria vir de casa, mas o que se vê são crianças chegarem à escola sem interesse suficiente para 
mergulhar nesse mundo de imaginação e curiosidades.

Muitos questionamentos se formam em torno da inserção da leitura nos primeiros estágios da 
vida escolar de uma criança, mas qual é a importância desse ato? Há quem acredite que a leitura 
feita nesse período escolar pouco contribui para o sucesso e desenvolvimento de uma criança, porém 
mesmo sem saber ler ela recebe estímulos vindos das páginas dos livros ou mesmo de pequenos 
textos trazidos da vivência dos alunos, esses estímulos mexem com a sua emoção e ao longo dos 
anos faz transformações valiosas na vida de quem nela entra.

O estímulo à leitura deveria vir da família, mas o hábito de ler para seus filhos, presenteá-los 
com livros ou até mesmo levá-los a livrarias e bibliotecas é pouco incentivado em nosso país. De 
fato, o que percebemos são pais atarefados em busca do sustento ou mesmo sem condições efetivas 
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que venham colaborar com o incentivo à leitura. Diante disso, a escola exerce papel fundamental no 
intuito de propiciar aos seus alunos, de forma interdisciplinar e lúdica, o contato com os livros desde 
seus primeiros anos escolares. Esse empenho pela leitura deve acontecer com todos os envolvidos 
no campo educacional da instituição de ensino.

Manusear as obras utilizadas em sala de aula é um bom início para se criar encantamento com 
as suas ilustrações e futuramente o descobrimento das letras. A vontade de transformar a criança 
numa leitora assídua não é tarefa fácil para nenhum educador, principalmente quando ela não interage 
completamente às atividades de leitura, fato que ocorre quando não é incentivada desde pequena 
por sua família. Nesse propósito o professor deve ser um verdadeiro exemplo de leitor.

Para que o aluno entre no mundo da leitura o professor deve usar toda sua criatividade, sem-
pre atentos quanto ao material e aos textos pertinentes a faixa etária de seu educando na intenção 
de despertá-lo ao gosto de ler cada vez mais, pois a leitura instiga a percepção, a curiosidade e a 
imaginação, responsáveis ao bom desenvolvimento de uma criança tornando-a mais autônoma.

A literatura infantil transporta a criança em uma viagem mágica e ampla fazendo com que 
ela descubra outros mundos, despertando sentimentos, e ampliando reflexões em torno do mundo 
que a cerca. Consequentemente irá resolver situações com muito mais sabedoria, mas para isso é 
necessário que o professor faça sua parte muito bem-feita, planejando suas atividades de leitura. O 
livro, bem escolhido, é um recurso que une o prazer pela leitura e o aprendizado sem que a criança 
o perceba.

Ao professor cabe explorar, entre outros, o ensinamento de valores, cidadania e respeito às 
diversidades, parte integrante na formação de uma criança leitora. O comportamento ético que é 
trabalhado na infância reflete em todos os momentos da vida de um cidadão de bem e nas histórias 
infantis é possível buscar esses reflexos. A relação de afetividade e respeito entre professor e aluno 
contribui para a formação de um cidadão leitor, pois essa aproximação gera o conforto que as crian-
ças necessitam para assimilar a leitura com muito mais prazer.

O presente trabalho visa analisar a importância da leitura inserida na Educação Infantil na 
intenção de formar verdadeiros leitores, desenvolvendo o gosto ao ato quando ainda não leem. Qual-
quer educador se sente gratificado quando a criança pede pela leitura, ou mesmo demonstra em 
seus atos reflexos de boas condutas, fruto de boas leituras, reflexos que é notado na fase em que 
começa a ser alfabetizada, onde certamente demonstrará maior desenvoltura. O prazer pelo livro o 
acompanhará por uma vida inteira.

O educador deve ainda compreender como as crianças nessa fase escolar reagem aos dife-
rentes textos apresentados e também verificar qual o material literário adequado à prática da leitura 
condizente com a fase que a criança pertença, e para que a leitura permaneça acesa, estimular a 
vontade em buscar novas textos.

A metodologia usada nesse processo de pesquisa será a exploratória no sentido de fazer o 
levantamento e a sondagem das informações pertinentes ao objeto de estudo e a bibliográfica lendo 
diferentes matérias na internet, livros e reportagens de revistas sistematizando as informações do que 
for obtido para maior obtenção de resultados com relação à leitura feita para crianças na educação 
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infantil. Tem abordagem qualitativa onde deverá utilizar os dados coletados e análise dos mesmos 
com a intenção de esclarecer os fundamentos que tornam a leitura essencial feita em sua fase inicial 
ainda para bebês e em todas as fases da Educação Infantil com o intuito de formar leitores para uma 
vida inteira.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Não é difícil notar a desenvoltura que uma criança alcança ao ser incentivada à leitura. A lei-
tura promove a imaginação, aguça emoções e sentimentos que, sem estímulo, muitas vezes ficam 
reprimidos no seu interior. Porém nem sempre a leitura infantil foi tratada com tanto interesse por 
pensadores, professores e escritores, onde a criança era vista como um adulto, e consequentemente 
as obras literárias não se destinavam a elas.

É com a vinda da vinda da família real ao Brasil, época da colonização, que a literatura infantil 
começa a surgir devido a traduções e adaptações das obras portuguesas. As obras existentes até 
esse período tinham cunho puramente didático ou moral sendo escritas por pedagogos.

No Brasil as primeiras adaptações foram feitas por Alberto Figueiredo Pimentel que traduz 
contos de Charles Perrault, irmãos Grimm e de Andersen, em grandes clássicos como Chapeuzinho 
Vermelho, A Bela Adormecida, O Barba Azul, O Gato de Botas, Pequeno Polegar, A gata borralheira, 
Branca de Neve, João e Maria, O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, e muitos outros. Contudo 
esses contos tinham essências europeias que eram muito afastadas da vivência brasileira e esse 
fato contribuiu para que sérios problemas começassem a surgir.

Em busca de mudanças destaca-se no cenário da nossa literatura Monteiro Lobato que demos-
tra preocupação em escrever com uma linguagem dirigida às crianças. Sua primeira obra acontece 
em 1921, chamada A menina do Narizinho Arrebitado, na qual já há a introdução da oralidade no 
texto escrito e vem destacar-se por ter características brasileiras da época. De acordo com Soares 
(1999, p.54):

O papel exercido por Monteiro Lobato no quadro da literatura infantil nacional tem sido se-
guidamente reiterado, e com justiça. É com esse autor que se rompe (ou melhor: começa a 
ser rompido) o círculo da dependência aos padrões literários provindos da Europa, principal-
mente no que diz respeito ao aproveitamento da tradição folclórica. Valorizando a ambien-
tação local predominante na época, ou seja, a pequena propriedade rural, Monteiro Lobato 
constrói uma realidade ficcional coincidente com a do leitor de seu tempo e inventa o Sítio 
do Pica Pau Amarelo.

A leitura dos textos de Monteiro Lobato possibilita que outras vivências sejam experimentadas. 
Ignora o moralismo tradicional, presentes em outras obras destinadas às crianças e estimulam o leitor 
a ver a realidade mediante de seus próprios conceitos. Monteiro Lobato ainda escreveu muitas outras 
obras importantes à nossa literatura entre elas estão Ideias de Jeca Tatu, Negrinha, Minotauro, mas 
sem dúvidas sua maior grande série, reproduzida por muito tempo pelo sistema de televisão o Sítio 
do Pica-Pau Amarelo alcança um enorme público infantil.

Além de Monteiro Lobato outros escritores como Ziraldo e Ana Maria Machado também se 
dedicaram a escrever ao público infantil e suas obras são grandes sucessos em todo país como o 
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Menino Maluquinho e a Grande Aventura de Maria Fumaça entre outros.

Com todas as evoluções que se presencia torna-se difícil imaginar que a pouco tempo atrás 
o adulto nivelava a literatura infantil ao brinquedo ou a algo que servia apenas para o entretenimen-
to, não se levando em conta a concepção de que a literatura infantil é uma grande e forte aliada na 
formação da consciência cultural, e excelente recurso para o crescimento emocional, trabalhando o 
psicológico da criança, pois na literatura se encontram muitos dramas e perigos, fazendo com que a 
criança reflita em si, favorecendo a busca de soluções para tais situações. Inicialmente exposta na 
história contada, e ao longo de sua trajetória para resolver situações da própria vida.

Para que esse procedimento ocorra de forma eficaz é necessário que aconteça desde cedo, 
mesmo quando as crianças ainda não leem. A leitura deve ocorrer desde os primeiros meses de 
vida, contribuindo assim para a aquisição da linguagem e posteriormente na construção do sujeito 
leitor. Em entrevista ao site da Revista Nova Escola Parra, Soares (2003, p.1) diz:

Ao ler histórias para os pequenos, damos a eles a chance de encontrarem nelas ecos de 
sentimentos que ainda não conseguem explicar, embora experimentem com frequência. E 
assim começa para cada um de nós um mergulho num universo particular.

Os pais deveriam ser os precursores da leitura na vida de seus filhos, porém o que se vê é 
que muitos pais não vivenciaram essa experiência em sua época de infância. O hábito de ir a biblio-
tecas, livrarias ou mesmo ter um livro na cabeceira de sua cama é cada vez mais rara. Hábitos apa-
rentemente tão singulares, mas que transformam toda uma geração. Evidentemente o ato da leitura 
vivenciada com os pais fortalece os laços afetivos entre eles. Há uma grande dificuldade em formar 
verdadeiros leitores para uma vida toda, principalmente se a mudança dos hábitos não for verdadei-
ramente efetiva. A conscientização inicial precisa vir dos pais, que são os que primeiro tem contato 
direto com a criança. Não é aceitável, por sua vez lançar mão de desculpas para o fracasso de um 
filho no campo da leitura como a falta de tempo e de recursos financeiros, pois nos dias atuais, muitos 
recursos vêm ao encontro dessa atividade que transforma e abre valorosos caminhos para o futuro.

Os bebês nascem com uma grande sensibilidade à voz humana. Segundo Parra (2013, p1) 
quando se lê para eles os pais dão a oportunidade de desenvolverem a audição, construindo assim 
significados importantes e que o faz ter sentido da vida que está ao seu redor, começando assim a 
compreensão de algo que foi lido e que está representado em seu interior. Dessa forma ao ler para 
uma criança desde os primeiros meses de vida, além de valorizar um hábito prazeroso, faz o bebê 
começar a conhecer o mundo mágico de histórias e ainda o som das palavras, início da forma para 
expressar-se bem no futuro.

A leitura, principalmente, a de obras literárias amplia os sonhos e a fantasia de uma criança já 
na primeira infância e proporciona desde muito cedo a oportunidade de desenvolver sua criatividade 
e ampliar os horizontes da cultura e do conhecimento. Abramovich (1997, p.17) aponta que:

...é ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como a tristeza, 
a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, 
e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem 
as ouve – com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez (ou não) 
brotar... pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário!

Sob esse aspecto a literatura infantil contribui para que a criança, que está em processo de 
formação, construa sua personalidade e seu raciocínio crítico diante da visão do mundo que a cerca. 
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E consequentemente ser inserida no contexto de ensino aprendizagem, despertando na criança não 
só um mundo mágico como também o hábito da leitura.

A criança não tem que aprender os símbolos gráficos que impulsionam a leitura para só depois 
ler, inicialmente ela tenta imitar os mais velhos como mostra o RCNEI (1998, v.3 p.128) e “desde muito 
pequenas, as crianças utilizam-se de livros, revistas, jornais, gibis, rótulos etc. para ‘ler’ o que está 
escrito”. A criança quando se coloca em uma situação real de ler um texto para sua informação ou 
por prazer, certamente irá elaborar estratégias que a conduzirá para a conclusão da tarefa. Ela utiliza 
o escrito real que faz parte de sua vida, de seus hábitos e costumes como uma embalagem usada 
em sua casa, um cartaz, o nome de uma rua, um outdoor, ou mesmo um livro de sua preferência. 
Esses escritos reais são percebidos e lidos pelas crianças desde os primeiros anos, já quando ela 
inicia seus primeiros sons. “É lendo de verdade, desde o início, que alguém se torna leitor e não 
aprendendo primeiro a ler...” (Soares, 1999, p.15).

A leitura inicial não se faz pelo que está escrito e sim pelo sentido que se dá, ou seja, sua 
própria concepção, e esse procedimento é constatado pelas inúmeras leituras de um mesmo texto, 
onde a criança mesmo sem saber ler encontra meios de identificações dentro do texto. Jolibert (1994, 
p. 14), completa que não se ensina uma criança a ler, ela é quem se ensina. Dessa maneira há uma 
exploração dos textos significativos que vão ao encontro de situações de comunicação que a criança 
vivencia em todos os momentos. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, 
v.3 p.121-122) destaca que:

Pesquisas na área da linguagem tendem a reconhecer que o processo de letramento está 
associado tanto à construção do discurso oral como do discurso escrito. Principalmente 
nos meios urbanos, a grande parte das crianças, desde pequenas, estão em contato com a 
linguagem escrita por meio de seus diferentes portadores de texto, como livros, jornais, em-
balagens, cartazes, placas de ônibus etc., iniciando-se no conhecimento desses materiais 
gráficos antes mesmo de ingressarem na instituição educativa, não esperando a permissão 
dos adultos para começarem a pensar sobre a escrita e seus usos. Elas começam a apren-
der a partir de informações provenientes de diversos tipos de intercâmbios sociais e a partir 
das próprias ações.

A grande importância que a leitura exerce na vida de uma criança está no fato de se fazer um 
caminho de descobertas, conhecimentos e compreensão do mundo, seja essa leitura feita por ela 
ou por outra pessoa como seus pais ou educadores. O incentivo à prática de leitura deixa a criança 
não só confiante para o exercício à prática de ler quando entra no processo da alfabetização, mas 
torna uma criança capaz de resolver questionamentos e aumenta sua capacidade de ver o mundo.

A naturalidade com que se faz a leitura no dia a dia de uma criança é outro ponto de grande 
importância. Tanto que, a partir dos três a quatro meses o bebê começa a demonstrar um contato 
físico com o livro, ao ponto de levá-los à boca. Por esse fato, o cuidado com o material adequado é 
pertinente, e faz com que esse comportamento seja completo nessa etapa da vida.

Dos dois aos cinco anos a criança ainda tem a necessidade de que leiam para ela, e por ter a 
atenção curta, gosta que o mesmo livro seja lido várias vezes, pois a cada leitura novas descobertas 
são feitas e a história assim vai sendo melhor compreendida. Uma outra característica dessa fase 
é o gosto da leitura dos livros cedidos pela escola, pois gostam da entonação que seus pais dão à 
história no ato da leitura. Principalmente quando estes modificam sua voz, dando mais vivacidade 
ao enredo.
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Esse gosto aos livros não acontece apenas porque os pais o dizem aos filhos. O real gosto 
pelos livros acontece quando as crianças convivem com os adultos que gostam de ler, sejam livros 
de contos, jornais, revistas, ou qualquer material que desperte seu interesse, como rótulos. O RCNEI 
(1998, v.3 p.152) nos coloca que:

Alguns textos são adequados para o trabalho com a linguagem escrita nessa faixa etária, 
como, por exemplo, receitas culinárias; regras de jogos; textos impressos em embalagens, 
rótulos, anúncios, slogans, cartazes, folhetos; cartas, bilhetes, postais, cartões (de aniver-
sário, de Natal etc.); convites; diários (pessoais, das crianças da sala etc.); histórias em 
quadrinhos, textos de jornais, revistas e suplementos infantis; parlendas, canções, poemas, 
quadrinhas, adivinhas e trava-línguas; contos (de fadas, de assombração etc.); mitos, len-
das, ‘causos’ populares e fábulas; relatos históricos; textos de enciclopédia etc.

A rotina ao hábito de leitura favorece o aprimoramento do gesto de ler, ativando no pequeno 
leitor o seu desenvolvimento aos estímulos que o faz resolver situações com autonomia no seu co-
tidiano. Soares (2002, p. 16) diz que:

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... 
escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser leitor é ter um caminho absoluta-
mente infinito de descoberta e de compreensão do mundo.

Em todas as fases da vida é importante incentivar o amor pelos livros, o contato inicial que 
a criança tem é para manuseá-los, reconhecer suas formas. Nessa fase, acompanhada pelos pais, 
que além do incentivo beneficiam seu filho a uma melhor aprendizagem, pronúncia das palavras e 
nas relações sociais que ela terá ao longo de seu caminhar até chegar à vida adulta.

Uma criança ao ser instigada, adequadamente, e sem traumas ao ato de ler expandirá seu 
vocabulário e assim cria familiaridade com o mundo da escrita. O manuseio de obras literárias torna 
a conduta desse leitor muito prazerosa, visto que a cada história a imaginação da criança flui, evolui, 
e a conduz a emoções inigualáveis, capazes de levar o aluno a lugares que ele jamais viu ou que 
jamais verá, porém é seu encantamento pelas histórias que o conduz, tornando possível a busca de 
novas leituras ao longo da vida. O RCNEI (1998, p.143) dá orientações quanto a leitura:

A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer a forma de viver, pen-
sar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de outras culturas situadas 
em outros tempos e lugares que não o seu.

A criança começa a estabelecer, dentro de si, que existe grupos sociais diferentes do seu, como 
ainda lugares bem diferentes do lugar onde vive. Uma vez que as histórias são fontes de informação 
valiosas e implicam na maneira de ver tudo e todos que estão à sua volta.

O que não se permite é uma história qualquer tirada de qualquer livro. As escolhas dos livros 
devem seguir rigorosos critérios de avaliação dos adultos e é de extrema importância para as crian-
ças. A escolha do livro a ser trabalhado com as crianças busca antes de tudo, desenvolver o seu 
imaginário. Suas escolhas para ser bem-sucedidas não podem e não devem ficar à margem dos 
significados que a própria criança tem, e para isso o livro deve ser escolhido para atender as suas 
necessidades e não as necessidades de quem os escolhe. A criança sempre terá o seu próprio 
modo de ver, analisar e degustar o texto que escolheu, nesse momento ela buscará dentro dela o 
significado que a história tem e que seja semelhante ao que ela mesma tem dentro de si, ou que dá 
significado a sua vida.

Os primeiros contatos que a criança tem com os livros são decisivos para que esse encanta-
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mento nunca acabe. Essa escolha deve encher seus olhos com ilustrações interessantes capazes 
de prendê-la às suas páginas, aguçando cada vez mais sua curiosidade e tornar a hora da leitura a 
mais agradável possível. Como afirma Abramovich (1997, p. 24):

Ouvir histórias é viver um momento de gostosura, de prazer, de divertimento dos melhores.... 
É encantamento, maravilhamento, sedução... O livro da criança que ainda não lê é a história 
contada. E ela é (ou pode ser) ampliadora de referenciais, postura colocada, inquietude pro-
vocada, emoção deflagrada, suspense a ser resolvido, torcida desenfreada, saudades sen-
tidas, lembranças ressuscitadas, caminhos novos apontados, sorriso gargalhado, belezuras 
desfrutadas e as mil maravilhas mais que uma boa história provoca... (desde que seja boa).

Dessa forma a literatura adotada deve conter conteúdos que possam promover o senso crítico 
do educando para assim, torná-lo questionador, argumentador, que fale e seja ouvido. De acordo 
com o Portal de Educação Infantil as orientações para o trabalho com os livros são muito pertinentes 
e estabelece uma faixa etária como: de dez meses a dois anos, as histórias devem ser rápidas e 
curtas, as ilustrações devem conter uma gravura em cada página, mostrando coisas simples e atra-
tivas no campo da visão. O material usado deve ser de pano, madeira ou plástico, nesse caso para 
não causar danos ao material e para a proteção da criança. De dois a três anos, os textos devem 
ter histórias rápidas com pouco texto e enredo bem simples. O tema deve aproximar-se do cotidiano 
da criança. As ilustrações devem ser grandes e com poucos detalhes. Quanto aos materiais podem 
ser fantoches, músicas, e livros sonoros. De três aos seis anos os livros devem propor vivências de 
acordo como cotidiano familiar da criança por meio de textos curtos. Nessa fase predomina-se às 
imagens. Os materiais são livros com dobraduras simples e se dá muita ênfase ao contador que se 
caracteriza com roupas pertinentes à história.

O tempo determinado para se contar uma determinada história está relacionado sempre, ao 
interesse provocado na criança. Daí, onde se busca o conhecimento prévio do que será lido, a fim 
de usar o estímulo adequadamente, visando não se perder o foco em contar uma história completa 
e levantar questionamentos que os levem a variadas reflexões. Como afirma Abramovich (1997, p. 
20), qualquer história pode ser contada:

...desde que ela seja bem conhecida pelo contador, escolhida porque a ache particularmente 
bela ou boa, porque tenha uma boa trama, porque seja divertida ou inesperada ou porque 
dê margem para alguma discussão que pretende que aconteça, ou porque acalme uma 
aflição...o critério e do narrador... e o que pode se suceder depois depende do quanto ele 
conhece suas crianças.

O desenvolvimento à leitura conduz a criança em uma rica experiência na vida, despertando 
seu interesse e sua motivação para que ela aceite desafios de tomar decisões e atitudes por toda 
uma vida.

Alguns aspectos que os livros trazem são capazes de despertar o interesse de uma criança 
ao campo da leitura. Gomes (2013 p. 1) nos fala de alguns deles como: a ilustração, a propriedade 
de imagem, a estética coerente com o tema e as emoções que a obra literária sugere, como tam-
bém os elementos figurativos como a cor, tamanho da imagem, disposição espacial, com poucos 
detalhes. Todos esses aspectos atraem o interesse da criança, impulsionando-o na busca de novas 
obras literárias, sempre com mais autonomia.

A importância de se adequar o livro a faixa etária e aos estágios psicológicos da criança se 
dá para que ela se sinta motivada no momento de manusear um material literário. Coelho (2000, p. 
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33) afirma que os estágios psicológicos da criança são um importante fator para a apropriação dos 
textos e considera cinco categorias que direcionam as fases do desenvolvimento psicológico da 
criança quanto à leitura: o pré-leitor, dividida em primeira infância dos quinze meses aos três anos, 
e a segunda infância dos três aos cinco anos; o leitor iniciante dos seis e sete anos; o leitor em pro-
cesso dos oito aos nove anos; o leitor fluente dos dez aos onze anos e o leitor crítico dos doze anos 
em diante. É notado que esses estágios variam de aluno para aluno, e que se o processo de leitura 
não for bem estimulado a criança não entrará nesses moldes. Para Coelho (2000) isso acontece da 
seguinte forma:

A inclusão do leitor em determinada ‘categoria’ depende não apenas de sua faixa etária, 
mas principalmente da inter-relação entre sua idade cronológica, nível de amadurecimento 
biopsíquico-afetivo-intelectual e grau ou nível de conhecimento/domínio do mecanismo da 
leitura. Daí que as indicações de livros para determinadas ‘faixas etárias’ sejam sempre 
aproximativas (COELHO, 2000, p. 32).

As ricas experiências que a leitura traz à vida do ser humano, aprimoram o enriquecimento 
linguístico que a criança precisa ter. A aquisição dos livros de literatura infantil vai se modificando à 
medida que a criança evolui, tendo uma consequência real, o leitor vai se afastando das obras que 
não lhe chamam mais atenção conforme a sua faixa etária, a chamada transitoriedade. Os pais que 
entendem o valor da leitura na vida de um ser, o inicia desde a gestação. O gosto pelos livros e por 
boas leituras torna o leitor a frente de sua faixa etária, pois a leitura tem o poder de transformar, per-
mitindo que se fale, se escute, se sonhe e que se entre no mundo encantado da fantasia, recursos 
necessários à vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatei que a inserção da leitura já nos primeiros estágios da vida escolar de uma criança é 
extremamente importante, não só no desenvolvimento positivo ao hábito de ler, mas também ao favo-
recimento de seu vocabulário e ainda no seu controle emocional, pois é por intermédio de inúmeras 
leituras que ela terá seus primeiros contatos com o medo, a raiva, a aflição, o amor e muitas outras. 
Esse processo para ser bem-sucedido é necessário que seja iniciado desde os primeiros meses, 
quando ainda bebê, visto que nessa fase a criança já tem sua grande sensibilidade, a voz humana, 
e é por meio dela que a leitura vai tomando seu espaço e contribuindo para o seu desenvolvimento 
intelectual. Espaço esse que antes não era reconhecido, hoje faz dos livros infantis importantes fer-
ramentas para a iniciação das crianças ao hábito de ler, por escritores, educadores e as instituições 
de ensino, que reconhecem na leitura caminhos favoráveis em busca de novos leitores. Torna-se 
importante ainda que a leitura pode e deve ser feita de tudo que está ao seu entorno e que fazem 
parte de seu dia a dia e não só dos livros literários. As crianças para ter proximidade com a leitura, 
necessitam gostar do que estão ouvindo.

Sei que o hábito de ler se faz numa missão constante e que não basta ler umas poucas vezes 
para que tornemos nosso aluno um leitor assíduo, portanto é preciso engajar todos numa só tarefa, 
a de ler constantemente. Para tanto é preciso a ajuda de todos que estão ao entorno da criança, 
incluindo sua família, parte imprescindível do processo, afinal quando uma criança vê um leitor em 
seu lar, certamente seu prazer pela leitura estará sendo despertado.
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Esse trabalho permitiu compreender a importância de ler textos variados para uma criança, e 
que essa diversidade a faz entender melhor o mundo que a cerca, permitindo ao educador explorar 
aspectos como valores, costumes, cultura, diversidade entre outros, tão importantes na formação da 
personalidade de seu educando. Descobri ainda que existem materiais adequados a cada fase que 
a criança pertença, como também o tipo de informação pertinente a idade cronológica da criança, 
na qual despertando seu interesse, fará com que ela sempre venha buscar novas leituras.

Assim, as condições necessárias ao desenvolvimento de hábitos de leitura, incluem oportuni-
dades para ler de todas as formas possíveis e transpassar a criatividade de quem conta histórias ou 
mesmo faz a leitura do mundo, e dessa forma não se deve deixar de lado a frequência nas livrarias, 
feiras de livros e bibliotecas, que são excelentes sugestões para tornar permanente esse hábito tão 
prazeroso, e traz benefícios para uma vida inteira.
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RESUMO

A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma espécie de modalidade que desenvolve 
a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando 
a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para 
o pensamento filosófico. Arte em seu processo biológico de impulso criador, intrínseco ao homem, 
desempenha juntamente com a Ciência importantes relações entre o indivíduo, a vida e o mundo. 
Pesquisas baseadas em experiências com recursos musicais e com musicoterapia têm demonstrado 
um grande potencial destas atividades para a melhora da capacidade de comunicação, interação, 
integração, desenvolvimento da cognição social e redução de estereotipias em crianças e jovens e 
também em pessoas com dificuldades/distúrbios específicos (sensoriais, motores e/ou cognitivos). 
Este artigo descreve os benefícios da musicoterapia e como pode ser integrada a vários aspectos dos 
serviços de educação especial. A primeira parte descreve a musicoterapia e a justificativa para sua 
eficácia a segunda parte ilustra a ampla aplicação da musicoterapia com outros serviços relacionados 
e afirma a importância de incluir a musicoterapia nos planos educacionais individuais (IEPs), e por 
fim como uma educação por meio da musicoterapia pode influenciar no desenvolvimento do aluno.

Palavras-chave: Musicoterapia; Inclusão; Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A modernidade vem trazendo novas formas musicais que se confrontam com as músicas 
clássicas e eruditas, porém não as refutam a um patamar de aniquilação, pelo contrário, a música 
moderna utiliza-se de músicas antigas para poder criar o novo, sejam canções infantis, sertanejo, “axé 
music” ou qualquer outro arranjo musical. A música sempre esteve ligada a própria linguagem do 
homem, por ser ele, um ser sociável.

A musicalidade proporcionou a capacidade do ser humano o poder de expressar e comu-
nicar sensações, pensamentos, emoções, favorecendo a maior integração do homem com seu 
meio sócio cultural.“A linguagem social é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do 
equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social”. RCNEI 
(1998, p. 49) Esse desenvolvimento da comunicação e expressão citados acima vem nos mostrar 
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a importância da música no processo ensino aprendizagem, tendo assim,

destaque na formação educacional.

Foi na idade contemporânea que a música assumiu um caráter mais voltado para a educa-
ção clássica, obtendo assim, uma explosão de novas investigações no campo da música enquanto 
elemento cultural e social. Hoje se pode encontrar um grande número de teorias voltadas para o 
estudo da música na relação com o processo de ensino aprendizagem. Percebe-se, desta feita, que 
a sonoridade tem papel importante no desenvolvimento humano, na evolução da própria sociedade, 
logo, pode e deve ser explorada como instrumento de ensino. Não há empecilhos à exploração do 

universo musical como forma de ensinar como bem explicita Bernadete Zagonel:

A voz é o instrumento musical nato do ser humano, mas nem sempre os professores de 
musica a utilizam em todo seu potencial. Ainda, hoje em dia, é comum ouvirmos professores 
de música reclamando que não podem dar boas aulas por não terem um piano à sua dispo-
sição. Essa concepção (...) não tem razão de ser. (...) é possível desenvolver um em ensino 
de musica global, em grupo, considerando o individuo e a musica em seu todo, usando o 
próprio corpo como instrumento musical pelo andar, bater ritmos com mãos, pernas e pés, 
cantar ou imitar vocalmente o que quer que seja. Além do mais, a realidade atual de nos-
sas escolas pouco permite o uso do piano ou de outros instrumentos de difícil aquisição. É 
necessário, portanto, ver na voz um instrumento eficaz e cheio de possibilidades e recursos 
para a criação sonora. (ZAGONEL, 2012, p. 18)

Para COSTA, (2021):

A utilidade da musicoterapia como uma modalidade de serviço relacionada na educação 
especial é de longo alcance, mas muitos profissionais nas áreas de educação e a psicolo-
gia pouco sabem sobre esta especialidade. A musicoterapia é uma arte criativa terapia que 
atravessa várias áreas de tratamento e pode ser eficaz para facilitar o desenvolvimento em 
várias áreas do funcionamento das crianças. Os musicoterapeutas, tanto como médicos 
quanto consultores, podem aumentar outros serviços, bem como fazer contribuições únicas 
para a educação especial em sala de aula. (Costa, 2021, P.26).

Em muitos casos a relação com a música se inicia no ventre da mãe e segue no decorrer 
da sua infância. As músicas são usadas nas brincadeiras infantis, como forma de expressão, para 
estabelecer regras, relações sociais, diversão, alegrias e aprendizagem.

A música é uma linguagem que comunica sensações, sentidos e passa por organização de 
som e silêncio. Estão presentes nas mais diversas situações. Ensinar música é coisa muito séria. A lei 
(n° 11.769, sancionada 18 de agosto de 2008) garante a educação musical na escola, mas é essencial 
que as escolas de música formem professores capacitados para atender esses alunos e garantir 
uma ótima qualidade de ensino (Costa, 2021).

No entanto, a música é pouco vista como benefício na educação e achando desnecessária ou 
perda de tempo, sem perceber o benefício está ligado as disciplinas com a música para desenvolver, 
aprendizagens e valores, motivações onde não se teria. A Música é um fenômeno universal, que 
está presente na história de todos os povos e civilizações, em todo o globo, desde a pré-história.

Dentre estas mudanças, PREVIATO (2016), elucida que uma das mais significativas é a pre-
sença de alunos PAEE, que exigem do profissional conhecimentos e aptidões que extrapolam a até 
então habitual capacidade de ensinar música e atingem as áreas da Educação Especial e da Inclusão 
Escolar, propiciando assim a existência de diferentes temáticas em um mesmo contexto e que, por 
isso, precisam ser estudadas em conjunto, de maneira correlacionada.
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Presente em todas as culturas e nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais 
religiosos, manifestações cívicas e políticas e facilitadora do processo de aprendizagem como instru-
mento para tornar a escola um lugar mais alegre e receptivo, e também ampliando o conhecimento 
musical do aluno, afinal a música é um bem cultural e seu conhecimento não deve ser privilégio de 
poucos.

Faz parte da educação desde muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era considerada 
como fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da Matemática e da Filosofia 
(BERCHEM, 1992, p. 62).

Sobre o assunto BELLOCHIO (2003) explana:

“Quanto mais rico e desafiador for esse ambiente, mais possibilitará às crianças a ampliação 
do conhecimento acerca de si mesmas, dos outros e do meio em que vivem. Mesmo que 
as formas de organização social e o papel da música nas sociedades modernas tenham se 
transformado, algo de seu caráter ritual é preservado, assim como certa tradição do fazer e 
do ensinar por imitação é “por ouvido” em que se misturam intuição, conhecimento prático 
e transmissão oral.”

Diante deste contexto, são inúmeros benefícios que o aprendizado musical proporciona aos 
alunos, dentre os quais podem ser destacados: o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística, 
a imaginação e o potencial criativo (HENTSCHKE, 1995); o favorecimento da atenção, da percepção 
de detalhes e da memorização (WILLS e PETER, 2000), o desenvolvimento da capacidade de com-
preensão, interpretação e atuação no mundo (BRASIL, 1997); a conscientização de si mesmo e a 
promoção do desenvolvimento emocional e social (JOLY, 1994); e o desenvolvimento das sensações 
de segurança e de independência, da coordenação motora e da organização temporal, contribuindo 
para o desenvolvimento de todas as faculdades do ser humano (FERREIRA, 2012).

PROBLEMA

A problemática se inicia com a reflexão e pesquisa sobre a importância da musica no ensino 
aprendizagem dentro da sala de aula, sendo este o espaço pelo qual é responsável para a formação 
do ser humano e da sua socialização no contexto da sociedade.

Diante disso, explora-se-se aqui a temática da música na educação, demonstrando a neces-
sidade de que haja harmonia entre todos os envolvidos no desenvolvimento educacional da criança 
para que as técnicas musicais alcancem seus objetivos, ou seja, não basta a ação do professor em 
sala de aula sem que exista a cumplicidade com os especialistas escolares e especialmente com as 
famílias dos alunos.

OBJETIVO

A música é um instrumento da educação, capaz de transcender a atividade artística e aden-
trar na plenitude do ser humano suscitando o reconhecimento de seus valores e potencialidades. O 
presente trabalho tem por objetivo refletir a música na educação e os conceitos que a definem, como 
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também apresentar novas estratégias e metodologias que auxiliam a prática do ensino escolar, de 

modo a explicar como a musicalização pode contribuir na aprendizagem de maneira significativa.

JUSTIFICATIVA

Este artigo apresenta a importância da música no processo de ensino- aprendizagem, os ele-
mentos que contribuem para o desenvolvimento da criança e a eficácia do ensino musical no âmbito 
escolar. A presença da música quando inserida corretamente no processo de ensino-aprendizagem 
permite o alcance de conhecimentos específicos e adequados, capazes de solucionar os problemas 
inerentes a dimensão humana e formativa da criança.

Sendo assim, percebe-se necessidade de oferecer às crianças e jovens uma atividade que 
vá além do currículo e do âmbito da Escola, pois é certo que a Música, a Dança e as demais artes 
fazem parte do dia-a-dia dos nossos alunos, independente de sua classe socioeconômica.

A experiência musical além de estimular o uso dos sentidos da criança, desperta-as para 
habilidades desconhecidas: o autoconhecimento e a conquista de autonomia. No que se refere ao 
desenvolvimento de suas aptidões, alguns instrumentos e objetos evidenciam tais habilidades, pro-
piciando a interação e inclusão da criança com o meio nessa fase importante do desenvolvimento 
pedagógico. Por fim, a inserção da música no contexto escolar vai além de implantar e estabelecer 
currículos. A música aponta para elementos psicossomáticos que constituem a formação integral 

da criança, estabelece uma visão harmônica sobre o ser e o mundo que o cerca.

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 pu-
blica da Secretaria de Educação.

FUNDAMENTAÇÃO

O QUE É MUSICOTERAPIA

Bruscia (1989) definiu a musicoterapia como “um processo sistemático de intervenção em que 
o terapeuta ajuda o cliente a alcançar a saúde, usando as experiências musicais e as relações que 
se desenvolvem por meio delas como forças dinâmicas de mudança” (p. 47).
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Experiências musicais podem incluir canto ou vocalização, tocar vários instrumentos de per-
cussão e melódicos, e ouvir música. Embora as crianças possam ouvir música passivamente, elas 
estão mais ativamente engajadas em fazer música. Os vários tipos de atividades de musicoterapia 
geralmente consistem em tocar estruturado canções ou música improvisadas (ou seja, produção musical 
espontânea). O musicoterapeuta está frequentemente envolvido em tocar música e poder interagir 
com o cliente através dos elementos da música. (ALMEIDA, n. 24, p. 1-7, 2004.)

BELLOCHIO (2003) explana que na compreensão da musicoterapia como um campo especia-
lizado, é útil distinguir musicoterapia e educação musical. Os objetivos deste último são aumentar o 
conhecimento sobre música e para desenvolver suas habilidades em tocar um instrumento musical. 
Em contraste, os objetivos da musicoterapia são melhorar o funcionamento psicológico por meio do 
uso de experiências musicais.

Os objetivos de mudança em musicoterapia podem ser nas áreas de atenção, concentração, 
impulso controle, funcionamento social, auto-estima, auto-expressão, motivação e conhecimento. 
Não é importante para o musicoterapeuta se o cliente canta as notas corretas da música, porque 
o foco está no processo psicológico mais profundo de usar a própria voz para expressão criativa.

O “processo sistemático de intervenção” refere-se em parte ao fundamento lógico por trás do 
uso da música como terapia. Um pressuposto básico é que os comportamentos musicais, como a 
maneira como um aluno faz música, refletem e funcionam em paralelo com as funções psicológicas 
subjacentes. Intervenções sistemáticas em musicoterapia podem levar a mudanças no comporta-
mento musical de um cliente que são indicações de que uma mudança psicológica também ocorreu. 
(ARANHA, p. 63-70, 1995.)

Por exemplo, uma criança que apenas toca o tambor alto e rápido no início da terapia pode, 
mais tarde, no processo terapêutico, exibir a capacidade de jogar de forma mais suave e lenta. Esta 
mudança pode refletir maior grau de autorregulação afetiva (ou seja, controle de impulso), aumento 
da percepção social (ou seja, consciência da música criada por outras crianças no grupo), e uma ex-
pansão na gama de auto-expressão (ou seja, consciência e tolerância de várias emoções). (ARANHA, 

p. 63-70, 1995.)

PROCESSOS SUBJACENTES

Por que alguém usaria a música para conseguir uma mudança psicológica? A resposta está 
nas qualidades inerentes da música. Música é definida como “Sons organizados e silêncios em um 
fluxo de tempo” (Eagle, 1978, p. vi).

É o auditivo e características temporais de música que contribuem para a singularidade de 
musicoterapia como modalidade de tratamento. A estrutura da música e sua capacidade de criar 
formas organizadas também são importantes. Os principais elementos de música - ritmo, melodia, 
harmonia, tempo e volume - são usados em combinações específicas em vários graus de intensidade 
para produzir mudanças no cliente. (FERREIRA, 2012).
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Os musicoterapeutas exploram o poder da música para despertar emoções que pode ser 
usado para motivar e envolver os clientes. As pessoas podem sentir a diferença entre os sentimentos 
produzidos por uma marcha otimista de uma música da banda e o balanço suave de uma canção 
de ninar infantil. A velocidade e a intensidade da batida musical criam os diferentes sentimentos em 
cada tipo de música. Pesquisa no campo da psicologia musical em geral apoia a teoria de que a 
música afeta os batimentos cardíacos, a pulsação e as respostas galvânicas da pele (Hodges, 1980). 
O impacto sensorial da música cria essas respostas fisiológicas, que estão associadas a reações 
emocionais. A capacidade da música de criar expectativas que são então satisfeitos ou resolvidos 
explica a sequência de liberação de tensão associada com a excitação emocional (Abeles, 1980; 
Radocy & Boyle, 1988).

A pesquisa no funcionamento neurológico apoia a associação entre música e emoção, am-
bas processadas no hemisfério direito do cérebro (Hodges, 1980; Joseph, 1990; Schore, 1994). Esta 
associação pode ter se desenvolvido durante a evolução humana com as funções de sobrevivência 
do cérebro que processam os estímulos auditivos ambientais e formam respostas emocionalmente 
adaptativas. “É possível que o domínio do hemisfério direito para a música seja uma consequência 
... [de] sua capacidade de discernir e reconhecer a acústica ambiental, bem como sua capacidade de 
imitar essas e outras nuances não-verbais e emocionais” (Joseph, 1990, p. 10).

Está bem documentado que os pacientes com danos no hemisfério esquerdo quem podem 
ser incapazes de falar ou reconhecer palavras podem cantar uma melodia (Joseph, 1990).

A música, portanto, fornece uma forma de compensação para aqueles com dificuldades de 
linguagem, bem como um meio de facilitar o desenvolvimento da linguagem. As vocalizações musi-
cais precedem as palavras faladas tanto no desenvolvimento infantil quanto na evolução humana. A 
ontogenia do arrulho do bebê e chorar, portanto, pode ser uma recapitulação da filogenia de espécies. 

(FERREIRA, 2012).

RELAÇÃO TERAPÊUTICA

Ao adaptar o poder inerente da música como agente terapêutico, muitas considerações devem 
ser feitas. As relações interpessoais entre o cliente e o terapeuta são tão importantes, no processo 
de mudança, quanto a música. Para usar a música como terapia e não educação ou lazer, é preciso 
ter um musicoterapeuta que possui treinamento adequado em processos terapêuticos e é capaz de 
estabelecer uma aliança terapêutica profissional com o cliente. Um aspecto de tal aliança terapêu-
tica é a atitude de não julgamento do terapeuta (Rogers, 1961). O comportamento musical e não 
musical de uma criança é visto como uma expressão do seu eu interior e uma tentativa adaptativa de 
satisfazer uma necessidade subjacente. Mesmo o comportamento perturbador pode ser entendido 
como servindo a um propósito para a criança. (JOLY, 1994);

A abordagem clínica do musicoterapeuta é enfatizar os comportamentos positivos e produtivos 

da criança, que muitas vezes podem ser encontrados na experiência de fazer música
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APLICAÇÕES DE TERAPIA MÚSICOTERAPIA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A musicoterapia pode ser um tratamento clínico para crianças com uma variedade de deficiên-
cias e uma variedade de necessidades (Boxill, 1985; Nordoff & Robbins, 1983). Os musicoterapeutas 
podem contribuir para programas de educação especial, fornecendo serviço clínico direto e servindo 
como consultores para professores e outros especialistas.

Ao fornecer serviços clínicos diretos, o musicoterapeuta pode conduzir sessões em grupos ou 
com clientes individuais. Os grupos têm a vantagem de atendendo mais crianças, tendem a ser mais 
estruturados e geralmente exigem para profissionais estarem presentes. As sessões individuais têm 
a flexibilidade de se concentrar mais intensamente nas necessidades de uma criança; portanto, as 
abordagens clínicas podem utilizar música mais improvisada (Nordoff & Robbins, 1977).

É ideal para um programa para ter os dois tipos de sessões. Embora a praticidade financeira 
geralmente dite que os grupos sejam mais econômicos, as vantagens de cada tratamento devem ser 
enfatizadas. Isso é especialmente verdadeiro com crianças que têm deficiências graves que requerem 
mais atenção e aqueles que são comportamentalmente perturbador e pode prejudicar a experiência 
de grupo de outros. (JOLY, 1994);

Em sessões de grupo, o número ideal de participantes é de quatro a oito, comas crianças sen-
tadas em círculo. O terapeuta geralmente toca as músicas com guitarra ou piano. A sessão começa 
com uma música “Hello”, que serve como função de transição das atividades de sala de aula an-
teriores e termina com a música PELLITTERI “Good Bye” que dá uma sensação de encerramento 
à experiência musical. (FERREIRA, 2012). Dentro desta estrutura estabelecida, várias atividades 
acontecem durante o meio da sessão, incluindo canções, tocar instrumentos e movendo-se ao 
ritmo da música Instrumentos (por exemplo, maracas, pandeiros) podem ser usados um de cada 
vez com cada membro do grupo dando sua vez ou todo mundo junto com todos tocando seu ou ela 
própria. Instrumentos maiores (por exemplo, tambor de conga, xilofone) podem ser compartilhado. 
As crianças muitas vezes podem escolher qual instrumento elas querem tocar. As crianças podem 
jogar solos, duetos ou em pequenos subgrupos (por exemplo, todos meninos, todas as meninas, 
todas as crianças com maracas, todas as crianças com pandeiros). (FREIRE, 1996, p. 75)

Ao tocar um solo, a criança improvisa e da maneira que ela escolhe para fazer música é 
aceito como um meio de autoexpressão e criatividade. Durante uma atividade de movimento, todas 
as crianças podem ser orientadas a se envolver no mesmo movimento (por exemplo, bater palmas, 
bater os pés, pular) ou eles podem criar suas próprias maneiras de acompanhar a batida. Sons vo-
cais também são aceitos sem julgamentos como uma forma de expressão. Os sons específicos que 
uma criança faz podem ser usados pelo terapeuta como um motivo em uma canção espontânea. 
(GIOLLO, 2015, p. 215)

Técnicas de modificação de comportamento podem ser necessárias para manter o grupo es-
truturado e moldar comportamentos apropriados em relação a objetivos específicos. Por exemplo, a 
oportunidade de tocar um instrumento pode ser usada como um reforço contingente na exibição da 
criança em comportamentos de tarefa (por exemplo, sentar-se no assento). (BRASIL. LDB n.º 4.024/61)
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Atitudes humanísticas, como aceitação sem julgamentos, consideração positiva e o foco centrado 
no cliente (Rogers, 1961) é mais adequado à autoexpressão criativa da musicoterapia. O conceito de 
música infantil refere-se à inerente musicalidade dentro de cada indivíduo que é única, naturalmente 

positiva e pode ser nutrido e expandido por meio da musicoterapia (Nordoff & Robbins, 1977).

APLICAÇÕES MULTIDIPLINARES

Muitos objetivos podem ser atendidos por serviços clínicos de musicoterapia. Ao contrário ou-
tros serviços de suporte (por exemplo, terapia da fala, fisioterapia) que tendem a ter áreas de objetivo 
circunscritas, a musicoterapia cruza várias modalidades e, portanto, pode atender simultaneamente 
a várias necessidades. Por exemplo, embora um fisioterapeuta possa estar preocupado com fatores 
não físicos (ou seja, psicológicos) de um cliente, como a motivação da criança tentar novos exercí-
cios, os principais objetivos e critérios de avaliação são o aprimoramento das habilidades físicas e 
cinestésicas.(BEYER ,1993)

BEYER (1993), diz que em essência, a fisioterapia enfatiza a melhoria de uma determinada área 
de funcionamento (ou seja, movimento físico). Em contraste, a musicoterapia não é definida por uma 
área específica de funcionamento, mas é caracterizada por atividades particulares que envolvem a 
música como foco. Mudanças nos comportamentos musicais são apenas objetivos da musicoterapia 
na medida em que refletem mudanças em áreas não musicais.

Como uma especialidade que é definida pela atividade e não pela área de atuação, a musi-
coterapia tem uma ampla gama de aplicações. Um musicoterapeuta pode trabalhar para melhorar 
a articulação e a linguagem (como na terapia da fala), movimento motor (como na fisioterapia), 
movimento motor fino (como na terapia ocupacional), formação de conceitos (como na educação) e 
controle dos impulsos (como no aconselhamento psicológico). Esta é a “natureza interdisciplinarda 

música” (Boxill, 1985, p. 16).

A seguir está um breve esboço das áreas transdisciplinares que podem ser aprimoradas por 
meio da musicoterapia: ” (FONTERRADA n.6, p. 1867-1873, 2015)

• Fala e linguagem: A música como um processo do lado direito do cérebro pode facilitar 
linguagem, que é um processo do cérebro esquerdo. As entonações do melódico os sons 
são elementos rudimentares da fala. Uma criança não verbal que é resistente a falar pode 
se sentir mais confortável na ausência de julgamentos e atividades não-verbais de fazer 
música, em que qualquer som vocal é aceito como parte criativa da música improvisada. 
Sons vocais que são emitidos espontaneamente e aqueles que são eliciados da produção 
musical podem ser reforçados quando refletidos pelo terapeuta e incorporados na música.
As crianças acham a música agradável e geralmente estão ansiosas para participar das 
atividades musicais. Essa motivação intrínseca pode ser usada para gerar linguagem, 
como quando uma criança deve identificar verbalmente um instrumento pelo nome antes 
que ele ou ela possa jogar. Aprendendo palavras e articulando particular fonemas podem 
ser auxiliados por canções cantadas (por exemplo, aprendendo a sequência do alfabeto 
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da canção ABC). Quando o musicoterapeuta cria um ambiente psicológico confortável, as 
crianças tendem a se sentir relaxadas e para diminuir quaisquer inibições relacionadas à 
fala, e a linguagem natural pode emergir.

• Físico e cinestésico: A capacidade da música para relaxar e motivar, como no desenvol-
vimento da linguagem, também é relevante para o desenvolvimento físico e remediação. 
Uma criança com limitações nos movimentos das mãos e braços, quando motivado para 
fazer música, pode pegar um instrumento em uma distância estrategicamente colocada, 
aumentando assim a extensão. O movimento bruto de balançar um martelo para bater 
em um tambor podem ajudar a aumentar o 384 PELLITTERI amplitude de movimento. 
As tarefas de segurar instrumentos musicais (por exemplo, maracá, martelo de tambor) 
podem ser oportunidades para desenvolver a coordenação motora fina e força muscular.

• Educacional: Algumas das muitas maneiras pelas quais a musicoterapia pode apoiar a 
educação de crianças com deficiência estão nas áreas de desenvolvimento cognitivo, es-
pecialmente na resolução de problemas. As músicas podem ser mnemônicas dispositivos 
para lembrar sequências (como na música do alfabeto) ou estruturas categóricas (como 
uma música sobre animais de fazenda ou cores). Canções pode facilitar a aprendizagem 
associativa quando um som está conectado com um conceito (por exemplo, uma vaca faz 
um som “moo”), bem como conectar um som vocal particular com um movimento corporal 
particular. Contrastes de alto e suave podem ser desenvolvidos por meio de canais mul-
tissensoriais (ou seja, visual, auditivo, cinestésico) ao bater em um tambor, bater palmas 
e vocalizando em extremos diferentes. Essa estimulação multimodal melhora a aprendi-
zagem, fornecendo mais de uma via neural (Joseph, 1990). O próprio processo criativo 
pode ser visto como uma tarefa de resolução de problemas. Crianças com deficiência são 
desafiadas a adaptar suas habilidades de forma que os capacitem a produzir música. Por 
exemplo, uma a criança deve segurar um martelo para bater em um tambor. Algumas 
atividades musicais são estruturadas para desafiar uma criança a criar um som ou um 
movimento corporal isso é diferente daqueles criados por outras crianças do grupo. Esta 
tarefa de resolução de problemas requer percepção e retenção dos comportamentos de 
outras crianças, a iniciação do próprio comportamento e uma comparação dos dois. Es-
ses processos mentais podem se generalizar para outros tipos de tarefas educacionais. 
Mais uma vez, a música fornece a motivação, afetiva estimulação e estrutura para auxiliar 
nesses processos cognitivos.

• Psicológico: Muitas áreas do funcionamento mental podem ser listadas aqui e abordadas 
nas sessões de musicoterapia. Uma função, impulso controle, é particularmente relevante 
para a população de educação especial. O ritmo e a batida básica da música são elementos 
organizadores. Quando um cliente pode internalizar o pulso consistente e estável de uma 
música que ele ou ela pode começar o CANTO DA CONSULTORA 385 para experimen-
tar ordem e estrutura. A música de crianças impulsivas tende a têm batimentos instáveis 
e pouca organização (Nordoff & Robbins, 1985). Utilizar a estrutura inerente das músicas 
pode reforçar um senso de ordem interna na criança, evidenciado pela aderência ao ritmo 
da música. Uma técnica é direcionar a criança a tocar tambor apenas em uma batida de 
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música que é organizada em grupos de quatro batidas. Esta tarefa requer que o a crian-
ça sente ou conta internamente as outras três batidas do padrão para tocar uma batida no 
tempo. Isso pode ser particularmente desafiador, pois a criança pode ser emocionalmente 
excitada durante a música, levando a um comportamento impulsivo, ainda motivado a tocar 
os instrumentos com a batida da música porque é intrinsecamente reforçando ser parte da 
música. Um recondicionamento está ocorrendo, pois, a criança deve regular seu próprio 
estado emocional impulsivo para toque a música com sucesso.

• Social: O ambiente de grupo na musicoterapia é ideal para facilitar a socialização e as 
interações interpessoais. Quando os membros do grupo tocam música juntos, eles são 
unidos por uma batida musical comum, e esta unidade contribui para a coesão do grupo. 
Criar e tocar diferentes motivos musicais ou instrumentos de sons diferentes na música 
permite que as crianças expressarem individualidade enquanto participa como um grupo. 
A música fornece um meio mais concreto em que as dinâmicas de grupo se manifestam. 
No ambiente de educação especial, a musicoterapia pode ajudar a aumentar percepção 
social em atividades que exigem que um membro imite o corpo movimento ou padrão 
rítmico de outro membro. Tomando turnos, bem como controle de impulso pode ser desen-
volvido em atividades onde um instrumento é circulou pelo grupo, obrigando as crianças 
a esperar durante o solo de outra criança. Duas crianças brincando simultaneamente em 
um tambor também podem ser uma experiência de socialização porque cada criança tem 
que negociar o espaço de o instrumento musical. A experiência do grupo de música pode 
ser apreciada por alunos que não precisam de educação especial e, portanto, podem ser 
usados como uma chamada normalização da atividade principal

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A música desperta sensações das mais variadas aos ouvintes, mesmo às pessoas que não 
têm contato com estas manifestações artísticas em seu cotidiano. Parece correto afirmar que as es-
colas devem incentivar os alunos, mesmo os na mais tenra idade a conhecerem, os sons, os ritmos e 
os estilos que compõem a cultura musical brasileira e também a desenvolvida no restante do mundo, 
afinal de contas, dada a globalização e o acesso cada vez mais ilimitado de informações é impossível 
negar o contato com outras culturas musicais.

Neste sentido a presente pesquisa explorou a figura da música como instrumento para o pro-
cesso de ensino aprendizagem, sendo que a problemática versava justamente neste sentido, se a 
música deve ser explorada como um fator de desenvolvimento educacional para o infante.

É importante para que os profissionais psicológicos e educacionais sejam informados sobre 
a utilidade diversa da musicoterapia e trabalhem para incorporar a música terapia em programas de 
educação especial.

A criança é por si só um ser musical. O encantamento de um pequeno aos sons, ritmos e batu-
ques é inegável. Neste breve estudo foi possível verificar que mesmo no útero materno a criança já 
tem contato com elementos musicais, inclusive pelo pulso do coração da gestante, situação esta que 
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deve ser explorada pelo educador quando do ingresso deste sujeito às atividades escolares. Não à toa 
estudiosos entendem que a escola deve gerenciar esta questão, contudo, para que a aprendizagem 
ganhe importância faz-se necessário, assevera-se, uma interação dentro e fora da escola entre todos 
os personagens imbuídos da educação do sujeito.
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RESUMO

A Literatura Infantil é uma fonte enriquecedora de conhecimento e informação, e oferece um método 
prazeroso e lúdico para que as crianças possam se pertencer ao universo da leitura. Os contos de 
fadas são histórias difundidas desde a Antiguidade e têm comprovada influência e relevância entre 
infância também na contemporaneidade. Esta revisão bibliográfica visa contribuir para o quanto 
eles estão presentes na sala de aula e como podem ser um excelente recurso no desenvolvimento 
da criança. Desta forma, serão estudadas a definição e as características de conto de fadas e seus 
benefícios para o desenvolvimento da criança.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Criança; Literatura Infantil.

INTRODUÇÃO

No estudo sobre contos de fadas é possível observá-los como portadores de mensagens. Os 
temas neles tratados revelam as dificuldades encontradas na vida de toda a humanidade. Apresen-
tam, em seu conteúdo, mensagens de sabedoria universal. Cada época reflete mudanças quanto à 
interpretação de seus possíveis significados.

Os contos de fada fazem, ou fizeram parte da infância da maioria das pessoas. Princesas, 
príncipes encantados, castelos, estão na imaginação de grande parte das crianças e adultos. Estas 
crescem sonhando que um dia encontrarão seu príncipe em um cavalo branco, ou sua princesa presa 
na torre de um castelo esperando para ser salva. Os contos de fada mexem com a imaginação das 
crianças, incorporando à vida real, um mundo de fantasias que é desfeito no decorrer do crescimento 
e no seu amadurecimento. Apesar de grande parte das fantasias serem desfeitas com a chegada 
da adolescência e vida adulta, alguns resquícios destes contos continuam a influenciar a vida dos 
indivíduos, sobretudo quando correlacionados com outros modelos de relações amorosas.

Por meio dos contos de fadas pode-se formar leitores, em consequência de uma escrita ima-
ginativa que favorece a experiência estética e a educação para a sensibilidade. Na interação com 
essa linguagem diferente daquela que é vivida pela criança no seu cotidiano, novos outros saberes 
acerca da condição humana vão se instituindo e instituindo também na criança outras formas de 
entender o mundo social que a cerca. A experiência literária possibilita o enfretamento com a dor, 
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as perdas, as decepções, os medos, o ciúme, o desejo de vingança, a capacidade perdoar, dentre 
outros sentimentos.

Os contos estão relacionados ao mundo mágico, ao qual é possível imaginar o sonhar. A arte 
da Literatura e de ouvir histórias é uma grande e poderosa fonte de instrumento criativo, pois desafia 
o indivíduo nos dias de hoje, a buscar leituras que expressam o mergulhar na magia, no mistério e 
na sabedoria do ser.

O objetivo geral deste artigo é mostrar a importância dos contos de fada no desenvolvimento 
infantil e no apoio a alfabetização. Os objetivos específicos são definir contos de fadas e refletir sobre 
a concepção da criança ao longo dos tempos, bem como a importância do conto na vida da criança.

É importante justificar o papel relevante que os contos de fadas possuem, pois por meio da 
leitura o educador oferece várias situações que possibilitem o desenvolvimento integral da criança, 
sempre com o objetivo de distrair, estimular a imaginação e resolver conflitos internos quando inse-
rido no mundo. É por meio de ouvir e contar, que as crianças vão organizando seus sentimentos e 
construindo seu desenvolvimento moral e social.

Algumas questões norteadoras constituíram a problemática desta pesquisa como: Qual a im-
portância da literatura infantil no desenvolvimento das crianças? De que maneira os contos de fadas 
estimulam a imaginação das crianças?

O presente trabalho se concretizou mediante pesquisas descritivas e explicativas, limitando-
se a pesquisas bibliográficas, mostrando o que é um conto de fadas, suas origens e a importância 
deles na alfabetização. Em seguida, a pesquisa procurou enfatizar a importância da simbologia nos 
contos de fadas como também se observou nos mesmos, à visão do mundo mágico, deixando de 
ser exclusividade das crianças, para ser assumida pelo adulto, levando em conta a riqueza de seus 
conteúdos que juntam emoção e intelecto. Por não se tratar de uma pesquisa de campo, o trabalho 
apresentou pesquisa qualitativa, a qual foi feita por meio de leitura. A pesquisa utilizou-se como 
ferramenta metodológica a pesquisa bibliográfica e para tratar desta temática o presente trabalho 
segue com autores como: LAJOLO (1997), ZILBERMAN (1998), FERREIRO (1999) COELHO (2000), 
FARIA (2004) entre outros.

CARACTERIZAÇÃO DOS CONTOS DE FADA

Contos são gêneros narrativos cuja não início não se pode especificar. É de conhecimento 
geral o quanto são antigos e que surgiram pelas narrativas contadas e ouvidas pelos povos de 
diferentes lugares. Conforme aponta Carvalho (2002), o conto não tem origem única e seu conteúdo 
era baseado nos costumes, relatos orais e ideias desses povos, transmitido de geração a geração. 
Embora muito antigos e diante de toda a tecnologia da atualidade, mantêm seu espaço de destaque 
no imaginário infantil.

Em relação a imaginário da criança, Souza (2006) prediz:

A razão é que, quando se trata da literatura oral, matriz do que conhecemos por contos de fa-
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das, o pesquisador defronta-se com verdadeiro labirinto de hipóteses, teses, interpretações 
e as mais variadas controvérsias. Como também com teorias sobre a origem, as migrações, 
as transformações e, ainda, o bem ou o mal que as milhares de histórias circulantes pelo 
mundo possam causar a quem as lê. (SOUZA, 2006. pp. 13-14).

Para Von Franz (2005, p.15), os “contos de fada são a expressão mais pura e mais simples 
dos processos psíquicos do inconsciente coletivo”, porque representam imagens que nos auxiliam 
na compreensão de processos basilares da existência humana. Para a autora (p.16) “(...) cada conto 
de fadas é um sistema relativamente fechado, composto por um significado psicológico essencial, 
expresso numa série de figuras e eventos simbólicos, sendo desvendável por estes”.

Os contos tornam-se presentes aos fenômenos psíquicos por meio de imagens reiteradas pela 
experiência na História da humanidade e presentes no inconsciente coletivo. Assim, tais narrativas 
nos orientam, também, a compreender tais imagens melhor e mais amplamente. O conto traz em si 
“figuras e eventos simbólicos” que exprimem significados psicológicos, sejam as tensões relativas à 
união entre homens e mulheres, os conflitos entre pais e filhos, o medo do abandono, a necessidade 
da solidariedade entre pares. Enfim, acontecimentos que permeiam as almas humanas desde muito.

Os contos de fadas já sofreram modificações ao longo de sua existência, modificações essas 
que levaram tais histórias a serem consideradas “infantis”. Atualmente acontece o mesmo, apesar de 
ser notado um movimento interessante: os contos anteriormente remodelados para atender o público 
infantil, hoje são reinventados para atender as pessoas de todas as idades. Outro quesito importante 
diz respeito à influência que os contos de fadas possuem no imaginário coletivo e na construção do 
leitor desde criança. Ou seja, se os mitos apresentados são diferenciados em relação aos existentes 
nos contos da literatura, existe o questionamento da “modernização” dessas histórias em relação ao 
seu “novo” público.

Na leitura dos contos de fadas a palavra é mistério e também revelação. Ainda que, por vezes, 
se revele vazia, pode ser plena de sentidos, dependendo da forma como que é dita ou escrita, lida 
ou ouvida. Lida com metáforas criando um sentido poético para as expressões. Não há neutralidade, 
nem tão pouco inocência na linguagem simbólica e nas imagens ilustradas que constroem os enredos. 
É uma leitura que transmite uma mensagem estruturada num contexto ideológico, histórico, social e 
cultural e essas imagens e linguagens agem no imaginário infantil.

Bernardo (2006) discorre que os contos de fadas apontam e mostram como se desenvolve a 
construção de diferentes formas de relação destes com a realidade. Os contos, porém, não perten-
cem somente ao passado, pois são processos criativos referentes a um momento histórico no qual 
foi produzido por meio da relação entre a percepção do real agregado do imaginário, trazendo em 
si diferentes significados.

Os contos se caracterizam por serem uma narrativa cujos personagens heróis e, ou, heroínas 
enfrentam grandes desafios para, no final, triunfarem sobre o mal. Permeados por magias e encanta-
mentos, animais falantes, fadas madrinhas, reis e rainhas, ogros, lobos e bruxas personificam o bem 
e o mal. No conto de fadas, tapetes voam, galinhas põem ovos de ouro, pés de feijão crescem até o 
céu, enfim, traz-se à tona o inverossímil, e é essa magia que instiga a mente humana (Radino, 2003).

Ao longo das narrativas, as indicações da natureza são limitadas e vagas, o que não permite 
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determinar com rigor a duração de ação ou localização num contexto histórico preciso. O mesmo 
ocorre relativamente com espaço: um palácio, uma casa, uma floresta. Tais características permitem 
aos contos um caráter atemporal e universal, concedendo a eles uma reatualização permanente, pois 
podem acontecer em qualquer lugar e tempo. São textos carregados de simbologia: “rosa: símbolo 
do amor; beijo: desperta e faz renascer; lobo mal: algo ou pessoa que, de repente, quer fazer o mal 
a alguém”. (CARVALHO, 2002).

Ainda sobre a influência dos contos de fada, Radino (2003) ressalta o significado psicológico 
deles para as crianças, pois é apresentado de um modo simples, sem fazer solicitações ao leitor, 
para que a criança não se sinta inferior, nem compelida a atuar de modo específico. “Longe de fazer 
solicitações, o conto de fadas reassegura, dá esperança para o futuro, e oferece a promessa de um 
final feliz” (BETTLEHEIM, 2008, p. 26). Desta forma, fadas, bruxas, princesas e príncipes são per-
sonagens que incorporam problemas típicos do cotidiano, permitindo que a criança estabeleça uma 
simbologia de identificação com a história e, em muitas situações, coloque-se no lugar do personagem.

Coelho acrescenta que:

[...] há uma identificação essencial entre as invariantes que estruturam essas narrativas 
maravilhosas e as exigências básicas que a vida faz de cada um de nós, para que nos reali-
zemos plenamente como indivíduos e seres sociais. As personagens desses contos de fada, 
contos exemplares, parábolas, etc., nada mais são do que símbolos ou alegorias da grande 
aventura humana, que cada qual vive a seu modo, ou de acordo com as circunstâncias. 
(COELHO, 2010, p.116).

O conto de fadas é como um espelho mágico que reflete características do nosso interior e 
guia os indivíduos para sua evolução da imaturidade para a maturidade. De início, se identificam 
com o protagonista bom e belo, mas são levados a refletir sobre as atitudes dos antagonistas. Ao 
estar imerso em uma série de sentimentos, todo conto de fadas traz em seu âmago uma mensagem 
semelhante: o que recompensa nossas lutas é a paz que é levada dentro de si e em relação ao 
mundo. (CADEMARTORI, 2007).

CONTOS DE FADA NA ESCOLA

Sabemos que atualmente que são indiscutíveis o valor e os ganhos que os livros têm na vida 
das crianças. As histórias proporcionam uma viagem ao mundo desconhecido do imaginário da 
fantasia, das emoções.

Dessa forma são os contos de fadas. De origem muito antiga essas narrativas nem sempre 
estiveram presentes nos livros. Essas histórias que hoje nos são tão familiares foram passando de 
boca em boca, de uma cidade para outra, de uma região para outra. Tudo isso na forma oral, cujos 
mais velhos iam contando às histórias aos mais novos, passando-as assim de geração para geração. 
Alguns contos de fadas têm origem nos países do Oriente. Outros, em países ocidentais, em geral, 
na Europa, ainda no século XII ao XV.

É por meio do Conto de Fadas que a criança tem condições de mergulhar num mundo da 
imaginação, do encantamento e da fantasia. Pois os Contos de Fadas, de acordo com Estés (2005, p. 
17), “[...] pode contribuir para o aprendizado da vida e para o desenvolvimento da percepção”. Ou seja, 
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o aprendizado e a percepção são responsáveis pela aquisição de uma consciência de significação na 
vida da criança. O que contribui para seu desenvolvimento e o aprimoramento de várias habilidades 
humanas e cognitivas, como: raciocínio; memória; criatividade e socialização, assim potencializando 
a linguagem infantil.

As escolas podem resgatar o repertório de histórias que as crianças ouvem em casa e nos 
ambientes que frequentam, uma vez que essas histórias se constituem em rica fonte de informação 
sobre as diversas formas culturais de lidar com as emoções e com as questões éticas, contribuindo 
na construção da subjetividade e da sensibilidade das crianças.

Ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que alimenta a imaginação 
e desperta o prazer pela leitura. A intenção de fazer com que as crianças, desde cedo, apre-
ciem o momento de sentar para ouvir histórias exige que o professor, como leitor, preocupe-
-se em lê-la com interesse, criando um ambiente agradável e convidativo à escuta atenta, 
mobilizando a expectativa das crianças, permitindo que elas olhem o texto e as ilustrações 
enquanto a história é lida. (BRASIL, 1998, p.144)

Destaca-se, de certa forma, que os contos de fadas remetem os alunos aos sonhos em que as 
imagens vão surgindo com o desenrolar de cada cena, com a mesma rapidez mágica que o contexto 
histórico acontece. Transportam o leitor para lugares onde tudo pode acontecer. O discurso perten-
cente aos contos fala à imaginação e ao coração, e foi inventado para provocar encantamentos; por 
isso, a forma de contar as estórias pelo professor e a estratégia que ele irá utilizar para realizar tal 
ato é de extrema importância. Por todo esse contexto, é de extrema importância propor a criação de 
atividades que envolvam os contos de fadas no aprendizado da língua estrangeira, e assim, torna o 
processo ensino aprendizagem envolvente.

A leitura deve proporcionar a curiosidade, por isso, tem que ser feita com prazer e interpreta-
ção, assim a criança desenvolve o gosto pelo ouvir e futuramente pelo ler, ao qual poderá desvendar 
suas curiosidades como um leitor autônomo escolhendo e interpretando suas próprias histórias e se 
descobrindo no mundo. Ler, além de ser uma forma lúdica que colabora com a imaginação, desperta 
na criança a vontade e a necessidade de imaginar e interagir, percebendo a fantasia tomar formas 
entre letras e desenhos, atingindo muitos aspectos do desenvolvimento, contextualizando o real com 
o imaginário.

OS CONTOS DE FADAS E AS CRIANÇAS

O conto de fadas permite que a criança seja capaz de lidar com emoções que ela não con-
seguiria de outra forma. Ele fornece um meio de extravasar a própria agressividade, de perceber a 
dor e o sofrimento como passageiros, além de facilitar a construção de identificações nos modelos 
literários, que possibilitarão a vivência de situações que estão fora do seu alcance na vida real. Ele 
propicia ainda momentos de introspecção, que levam a criança à reflexão, assim como à introjeção, 
projeção ou compensação do real pelo imaginário (CALDIN, 2004).

Para que uma história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar a 
sua curiosidade. Contudo, para enriquecer a sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a 
desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções; estar em harmonia com suas ansiedades 
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e aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para 
os problemas que a perturbam. Deve relacionar-se simultaneamente com todos os aspectos de sua 
personalidade - e isso sem nunca menosprezar a seriedade de suas dificuldades, mas, ao contrário, 
dando-lhe total crédito e, a um só tempo, promovendo a confiança em si mesma e em seu futuro. 
(CARVALHO, 2002)

Ao mesmo tempo em que distrai a criança, o conto de fadas elucida-a sobre ela própria e pro-
move o desenvolvimento da sua personalidade. Tem tantas significações, em tantos níveis diferentes, 
enriquece a existência da criança de tantas maneiras, que nenhum outro livro é capaz de igualar a 
quantidade e diversidade de contributos que estes contos trazem à criança.

O desenvolvimento interno que ocorre na criança por meio do conto de fadas, faz com que 
ela passe a agir e pensar de forma autônoma, sabendo lidar com os conflitos que possam surgir em 
sua vida, pois os contos a proporcionam experiências crianças. Exatamente porque a vida é freqüen-
temente desconcertante para a criança, ela precisa ainda mais ter a possibilidade de se entender 
neste mundo complexo com o qual deve aprender a lidar.

Para ser bem sucedida neste aspecto, a criança deve receber ajuda para que possa dar algum 
sentido coerente ao seu turbilhão de sentimentos. Necessita de ideias sobre a forma de colocar or-
dem na sua casa interior, e com base nisso ser capaz de criar ordem na sua vida. Necessita - e isto 
mal requer ênfase neste momento de nossa história - de uma educação moral que de modo sutil e 
implícito conduza-a às vantagens do comportamento moral, não por meio de conceitos éticos abs-
tratos, mas daquilo que lhe parece tangivelmente correto, e portanto significativo. (MACHADO, 2010)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Literatura Infantil sempre foi tema que chama a atenção de educadores e estudiosos da área. 
Porém ainda há muito que se refletir sobre isto de forma a contribuir para a qualidade e difusão da 
leitura na escola com prazer e diversão, tendo como resultado uma aprendizagem cultural cada vez 
maior. Sem dúvida nenhuma, a Literatura ontem e hoje faz parte da educação, da condução e de-
senvolvimento humano. Não apenas por estar na escola, mas por estar diretamente ligada a pessoa.

Sabemos que é nas interações sociais que nós, humanos, construímos o saber. Também 
já faz parte do senso comum dos educadores a convicção de que o conhecimento, antes de sua 
apropriação individual, por cada membro da espécie, encontra-se no coletivo. Assim, aos se pensar 
no aprendizado da linguagem escrita, é fundamental que não percamos de vista que as condições 
adequadas para a construção desse conhecimento específico também estão no coletivo de crianças 
e na possibilidade de torças existentes nas relações que estabelecem mediadas pelo adulto.

Sendo assim, entendemos que a literatura Infantil se apresenta como uma opção pedagógica 
que facilita e amplia o processo de ensino e aprendizagem da criança, uma vez que é capaz de 
contribuir na constituição do leitor. Na alfabetização a literatura infantil desempenha múltiplos papéis, 
dos quais podemos destacar a construção e reconstrução do conhecimento que acontece após as 
leituras dos textos literários.
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Mas, para que tudo isso aconteça naturalmente é necessário que criança e escola tenham um 
relacionamento muito íntimo com a leitura. É claro que esse envolvimento entre aluno-escola-leitura, 
vai depender de muito trabalho e esforço por parte dos educadores e também da família, que deverá 
colaborar para que ao longo do tempo a criança adquira prazer pela leitura. É preciso ter a clareza 
de que a leitura é sempre um meio, nunca um fim, é necessário que a criança tenha oportunidade de 
fazer suas próprias descobertas, e a sua curiosidade é um forte aliado, vindo ao encontro do lúdico.

A finalidade da literatura infantil é propiciar uma iniciação ao ser humano no mundo literário. 
O livro é um recurso que contribui para a formação de um indivíduo, com espírito crítico e analítico. 
Quando a criança, desde pequena tem contato com o livro infantil aprende a viver em seu contexto 
social com mais reflexão e opinião.

Uma vez que a intencionalidade da leitura não é só decodificar, e sim interpretar, ao se explorar 
um texto deve-se introduzir discussões que provoquem a criticidade infantil, propiciando as crianças 
a exposição de suas produções, formando-se bons leitores. A escola deve ser formadora de novos 
talentos; professores precisam estimular a leitura com propósitos fundamentados na interpretação e 
compreensão das histórias infantis.

O fato mais sonhado e esperado por todos os professores seria que todas as crianças tivessem 
acesso à leitura da literatura – como forma de reflexão, elaboração e reelaboração do conhecimento; 
provavelmente seriam formados adultos mais conscientes do valor que tem cada ser humano

O trabalho também foi importante no momento em que, podemos descobrir que existe uma 
literatura adequada a cada faixa etária e que o interesse pela literatura está associado ao patamar 
de desenvolvimento psicológico da criança. Que mais do que tentar apenas despertar o interesse da 
criança pela literatura, os adultos tem um papel importante no universo dos leitores; como o papel 
desenvolvido pelo contador de histórias.

Defende-se a opinião de que é preciso proporcionar à criança a oportunidade de expor suas 
ideias, enfatizando o processo dialógico, e após esta interação, compreenda-se o funcionamento 
social da linguagem e da escrita. É necessário, ainda , reconhecer que na relação com o meio e com 
o lúdico, de forma especial, as crianças possuem muitas formas de internalizar os conhecimentos 
necessários.

Pode-se concluir, por fim, que a literatura infantil só tem a contribuir com o desenvolvimento 
infantil, e deve ser utilizada como ferramenta com os artifícios certos - oferecendo crescimento parti-
cular e emancipação intelectual – para auxiliar no processo de educação infantil. É evidente que esta 
pesquisa não teve por objetivo esgotar o tema, ficando aqui algumas impressões dentre tantos teóricos 
e estudiosos que permeiam o tema, possibilitando a retomada do assunto e maior aprofundamento.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo propor a discussão a respeito da necessidade de se dialogar 
sobre aspectos inerentes a aprendizagem, destacando os aspectos relacionais da comunidade escolar 
com os seus educandos, dentro da educação formal, em específico, nos primeiros anos, quando a 
criança inicia a sua experiência nas unidades formais de ensino. Tal discussão busca compreender 
a importância de se pensar nos vínculos, construído por meio das relações, como base primordial 
para o desenvolvimento psíquico da criança, sob o viés emocional, relacionado com as dimensões 
humanas, compreendendo a educação como um processo de desenvolvimento que possibilita ao 
estudante, sua inserção na sociedade, e assim, construindo bases para a sua vida. 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 lei-
tura 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 mostram que a instituição de ensino formal é um dos principais espaços que contribui para 
a construção das bases psicológicas, que os estudantes terão por sua vida, que segue além do 
estudo biológico, levando em consideração a teia de relações, que serão bases para a formação 
da sua disposição emocional para aprender.

Palavras-chave: Vínculos; Professor-Estudante; Psicopedagogia; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Nas formações das licenciaturas, dentro das universidades, é possível identificar a vasta sele-
ção de conteúdos programáticos sobre metodologias de aprendizagem, história da educação, dentre 
outros, é a escassa gama de saberes que compreender os aspectos inerentes a aprendizagem, prin-
cipalmente, dentro do enfoque das emoções. Com isso, é possível identificar que dentro da educação 
formal, pouco se sabe sobre quais são as principais considerações sobre a aprendizagem, quando 
se considera o sujeito biopsíquico- social. Diante esta questão, é percebível que muitos educadores 
não refletem sobre as possibilidades relacionais na sala de aula, temendo a não aprendizagem, mas 
sem pensar na forma como ela se desenvolve. Por isso, a psicopedagogia pode ser uma aliada neste 
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processo, quando oportuniza a troca de conhecimentos sobre quais são as entrelinhas educacionais 
que os sujeitos podem refletir.

O objetivo geral deste trabalho é elucidar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, quais são 
as considerações psicopedagógicas sobre a aprendizagem. Mediante isso, serão discorridos conhe-
cimentos acerca sobre o desenvolvimento humanos, que possibilitam o conhecimento, mediante a 
menção sobre a importância do papel do professor para o desenvolvimento do processo, como um 
dos fatores motivacionais aos estudantes.

Os conteúdos que serão apresentados neste trabalho serão: teoria da afetividade, compreen-
são sobre estruturas psíquicas, psicanálise e educação, e conceito transferencial.

CONSIDERAÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS SOBRE A APRENDIZAGEM

Os vínculos na aprendizagem surgem por meio das relações entre professor e aluno, sendo 
assim, o professor como autoridade em sala, é o principal construtor de vínculos, suas ações refletirão 
no processo de interação do grupo com a aprendizagem, contudo, cada criança internaliza um tipo 
de vínculo que é estruturado em meio das suas experiências, que é resultado das bases psíquicas 
vivenciadas também fora do ambiente escolar.

Frota (2014) disserta que saber lidar com o desconhecido, com as próprias frustrações, adap-
tações, transformar informações e organizá-los em conhecimentos, são características básicas do 
processo de formação de um indivíduo, que iniciará na infância e se fortalecerá durante a idade 
adulta. A autora ainda explica que esse é o papel fundamental da escola como agente transformador 
e social, porém, a autora esclarece que essas questões ainda não estão sendo trabalhadas perante 
a sociedade escolar.

O interesse pelos aspectos motivacionais na aprendizagem é relativamente recente, as 
teorias mais antigas acerca da aprendizagem limitavam a motivação a uma pré-condição 
importante. Hoje em dia as investigações permitem concluir que a relação entre a aprendi-
zagem e a motivação vai além desta pré-condição, é possível observar uma reciprocidade, 
a motivação pode interferir na aprendizagem e no desempenho, bem como a aprendizagem 
pode produzir um efeito na motivação. (LOURENÇO e PAIVA, 2010, p.13)

Frente à temática de autorreflexão perante os processos de desenvolvimento, Araújo (2013) 
afirma que a formação pedagógica, na maior parte das instituições superiores de ensino, não é articu-
lada aos aspectos psicopedagógicos que são essenciais para a formação em cursos de licenciatura. 
A autora indaga que o curso superior de Pedagogia ainda é falho em suas articulações perante o 
significado de aprendizagem significativa.

Frota (2014) expõe que a educação formal não está preparada para atender a diversidade de 
alunos e conceitos que necessitam ser trabalhados na formação dos educandos. A autora explica 
que a Psicopedagogia surgiu como ciências a fim de auxiliar o processo pedagógico das instituições 
de ensino formais, ao primordial combate ao fracasso escolar.

Fernandez (apud ALVES, 2016), perante um olhar psicopedagógico, discute que em sala de 
aula há dois papéis articulados na aprendizagem: - o ensinante: aquele que está prestes a ensinar, 
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e o aprendente, aquele que aprende. Essas posições são papéis que se articulam entre si, podendo 
ser ocupados ora pelo aluno, ora pelo professor. Partindo desse aspecto, é possível compreender 
que no processo de aprendizado, ambos os sujeitos estão em movimento.

Partindo das concepções dos autores, é possível que a questão do vínculo direcionada ao gru-
po, que nunca é estática, sempre estará em constante mudanças dinâmicas, tendo como formação, 
um ciclo entre ação e reação, que sempre será consequência de uma ação, e dentre esse processo, 
formando se os vínculos. Por isso, se faz necessário a compreensão de que vínculos é uma estrutura 
complexa, pois se deve compreender que o trabalho em grupo é construído por indivíduos que já tem 
suas concepções estabelecidas, e cada qual se expressa de uma maneira.

Dentre as questões de aprendizagem, Gomes e Guidotti (2014) sugerem que para o processo 
de construção cognitiva, que é a potencialidade humana perante a construção da memória, que se 
embasa a identidade.

Ainda para as autoras, o processo de aquisição do conhecimento é um fator conjunto de so-
matórias que se organizam de maneira abstrata perante as vivências dos alunos. Gomes e Guidotti 
(2014) sugerem que para que haja um processo de aprendizagem eficaz, por meio de construção, se 
faz necessário que o aluno tenha tido uma boa conduta perante o processo anterior, caso contrário, 
pode haver retenção dos conteúdos que estão sendo propostos, contribuindo com uma formação 
não eficaz, e assim, prejudicando o aluno em seu processo cognitivo, social e afetivo.

Zimerman (2010) disserta que em muitas ocasiões o papel do professor, em suas relações, 
é compreendido como a primeira pessoa capaz de gerar sentimentos imprescindíveis, que serão 
demarcados durante a construção do sujeito.

Diante dessa situação, a criança necessita de bases psíquicas fortalecidas para responder 
aquilo que lhe é proposto, pois toda ação será resultante de um estímulo, podendo surgir consequ-
ências capazes de contribuir ou obstruir inconscientemente, ações para o seu aprendizado.

Lourenço e Paiva (2010) discutem que a motivação é o impulso para que as ações sejam 
realizadas, os seres humanos, perante uma perspectiva psicanalítica, são motivados a todo o tempo 
pelos seus desejos, garantindo os impulsos motivados pelas suas emoções.

Portanto, a aprendizagem envolve a entrada e codificação da informação nos sistemas re-
ceptores do organismo, o seu armazenamento e a sua posterior recuperação. O armaze-
namento da informação é realizada por meio da memória interna e significa, por outras pa-
lavras, a persistência da informação ao longo do tempo. A recuperação que é o terminal de 
saída da informação do processo da só disponível como também acessível. (FERNANDES 
e PINTO, 2014,p. 33) memória refere-se ao uso da informação armazenada. Portanto, para 
que a informação seja recuperada deve estar não

Wallon (apud GIUSEPPE NETO 2012), baseado nos estudos realizados por Wallon, a afetivi-
dade é como o elo que ligará o indivíduo ao conhecimento. A forma com que a criança internaliza e 
incorpora o que está sendo proposto, é resultado da afetividade que está sendo trabalhada

Torres e Camporez (2012) dissertam que diante de uma abordagem psicanalítica, a relação 
entre professor e aluno é compreendida por um conceito transferencial de emoções e sentimentos, 
em que o aluno de uma maneira inconsciente absorve os aspectos dessa relação. As autoras ainda 



249

Maio 2022Revista Territórios

defendem que as relações, quando negativas, se encaixam em uma classificação de violência.

Sendo assim, a questão que se faz diante as dimensões das relações que se criam na escola, 
é a de aproximação entre professor e seus alunos, pois é importante destacar que em muitos casos, 
o professor é o único modelo que a criança tem como adulto decorrente da carência afetiva familiar, 
que está inserida.

Littig (2014) disserta que para acontecer à aprendizagem, quem aprende necessita de um 
agente motivador. Perante o ambiente escolar, todos os sujeitos deveriam estar interligados ao desejo 
de aprender, junto com os sentimentos internos que os permeiam, de fatores inconscientes.

A questão das relações é um fator que deve ser refletido com muita cautela, pois o professor ao 
receber seus alunos em sala de aula, não saberá o contexto real que essas crianças estão inseridas 
em seu âmbito social. Nenhuma criança é igual à outra, cada criança internaliza um tipo de vínculo, 
de acordo com a sua estrutura psíquica que é formada, por meio das relações de mundo que foram 
e estão sendo construídas.

Zimerman (2010) disserta sobre os sistemas educacionais, pontuando que na maioria dos 
casos eles estão com dificuldades em se adaptar as demandas sociais dos sujeitos que compõem 
a escola. Segundo os autores, a metodologia tradicionalista não está preparada para trabalhar com 
muitos fatores.

Ainda sobre a concepção dos autores, os sistemas educacionais estão com dificuldades em 
se adaptar aos sujeitos que compõem a escola. Segundo os autores, a metodologia tradicionalista, 
que é a mais utilizada nas redes de ensino, não está preparada para trabalhar com as diversidades, 
gerando um paradoxo entre o aprender sem ligações as esferas humanas.

Olhando para o futuro, acreditamos que é necessário que o professor use estratégias que 
possibilitem ao aluno integrar novos conhecimentos, usando, assim, métodos ajustados às 
suas necessidades e um currículo bem estruturado, não desprezando o papel basilar que a 
motivação representa para este processo. As técnicas de incentivo que buscam as causas 
para o aluno se tornar motivado garantem uma aula mais produtiva por parte do professor, 
pois ensinar está relacionado com a comunicação. O ensino só tem sentido quando inter-
fere na aprendizagem, por isso é necessário conhecer como o professor ensina e entender 
como o aluno aprende , só assim o processo educativo poderá resultar e o aluno conseguirá 
aprender a pensar, a sentir e a agir. Não há aprendizagem sem motivação, assim um aluno 
está motivado quando sente necessidade de aprender e atribui significado ao aprendido. 
(LOURENÇO E PAIVA, 2010, p.16)

Para Leite (2012), as se internalizam e se manifestam de maneira subjetiva consideradas como 
vínculos, pois elas se manifestam nas relações entre ou entre indivíduo e objeto. De acordo com o 
autor, elas se caracterizam por três dimensões: - Contagiosidade: capacidade de transmitir ao outro, 
- Plasticidade: capacidade de demonstrar o que sente por intermédio de manifestações corporais, e 
Regressividade: capacidade de regredir as capacidades do raciocínio.

Motta (2014) discute que perante uma questão clínica de dificuldade por conta de aspectos 
psicológicos, o inconsciente da criança cria uma necessidade de inibição de algumas ações, a fim 
de criar mecanismo de defesas para o não sofrimento da situação. Para a autora, no âmbito escolar, 
uma das condições de inibição pode estar presente no aprendizado, quando o aparelho psíquico 
cria barreiras que distanciam o aluno ao aprender, interferindo no processo de autoestima do aluno.
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Gondim (2016) perante um olhar psicopedagógico discutem que quando há um caso de difi-
culdade de aprendizado, ocorrido pela falta de interesse pelo aprendizado, e que não há intervenção 
clínica, poderá resultar um possível fracasso escolar, movido pela falta de interesse pelo aprendizado.

A partir do erro na prática escolar, desenvolve-se e reforça-se no educando uma compreen-
são culposa da vida, pois, além de heterocastigado, muitas vezes ele sofre ainda a autopu-
nição. Ao ser reiteradamente lembrado da culpa, o educando não apenas sofre os castigos 
impostos de fora, mas também aprende mecanismos de autopunição, por supostos erros 
que atribui a si mesmo. Nem sempre a escola é a responsável por todo o processo culposo 
que cada um de nós carrega, mas ela reforça (e muito) esse processo. Quando um jovem 
não vai bem numa aprendizagem e diz: “Poxa, isso só acontece comigo!”, que é que está 
expressando senão um juízo culposo e autopunitivo? (LUCKESI, 2014, p.135)

Segundo Alexandre (2010) o educador é um dos principais sujeitos que contribuirá para o 
sucesso, ou fracasso de seus alunos. Para a autora, além dos conteúdos teóricos prescrito nos 
currículos e matrizes, o educador deve se preocupar também com a questão afetiva de seus alunos. 
Quando a criança apresenta considerável equilíbrio emocional, ela reproduzirá em sua vida social e 
profissional, tornando a aprendizagem sucesso integral

Lourenço e Paiva (2010) caracterizam as dificuldades motivacionais que ocorrem nos modelos 
sociais, como um dos fatores que inibem o pleno aprendizado explicando que, em diversos casos, é 
possível observar que estão sendo classificadas como dificuldades exclusivas do educando.

Dessa forma, é possível averiguar um cenário contraditório, de um modelo institucional que 
se diz preparado para acolher seus alunos em todas as questões educacionais, mas que de contra-
partida, não é uma instituição que está refletindo sobre suas próprias práticas. Diante esse cenário, 
é percebível que a instituição de ensino não está focada em sua autorreflexão diante o seu papel 
social, não condizendo com o que seria necessário em questões de formação humana.

Littig (2014) disserta que fracasso escolar se refere à falta de interesse da escola pelo seu 
aluno, quando a escola fracassa no aprendizado do educando. De acordo com a autora, a criança 
necessita de uma afetividade para se desenvolver, quando a afetividade é rompida, pode ter a relação 
especificamente em dois casos: - relação parental (quando os vínculos são bloqueados por meio 
da família), - sociocultural (quando os vínculos são bloqueados na sociedade em que o sujeito está 
presente, podendo ser caracterizada pelas instituições de ensino). Os autores ainda afirmam que a 
falta de vínculos positivos nas relações entre professor e aluno, podem caracterizar uma dificuldade 
de aprendizagem pela afetividade rompida no meio sociocultural.

Aragão (2010) disserta que embora a dificuldade seja do aluno, nem sempre ele seja o culpa-
do da situação em que está. Ela completa que muitas vezes a desordem pode estar em relação ao 
ambiente, em meio a um sistema social, e automaticamente é absorvida por um indivíduo. A autora 
ainda ressalta que a dificuldade de aprendizagem pode estar caracterizada como sintoma, para cobrir 
alguma situação repressiva que o aluno tenha passado.

Para Rocha (2016) crianças com dificuldades de aprendizagens quando são diagnosticadas, 
geralmente um dos fatores em comuns estão no desequilíbrio familiar, e social em que a criança 
está inserida. Para a autora, a escola deve representar também uma base de apoio e seguro, com 
condições propícias ao bom desenvolvimento emocional, em caráter, também preventivo, pois como 
base social, ela faz parte da construção psíquica do sujeito.
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De acordo com Juliatto (2010) o principal objetivo do educador referente as relações concebidas 
em sala de aula, é contribuir positivamente para que haja a educação integral dos seus alunos. De 
acordo com o autor, essa educação está pautada no direito de todos os alunos se desenvolverem 
em todos os seus aspectos, do cognitivo, afetivo e motor.

Para Avelar (2014) a motivação quando utilizada no processo de conhecimento, pode ser 
definida como a oportunidade do aluno conhecer em maior amplitude o objeto de estudo que está 
sendo proposto, se desenvolvendo de forma integral, compreendendo suas possibilidades de forma 
imponderada.

De acordo com Rocha (2016), as emoções são estímulos tem a função de motivar a ação 
do ser humano. O autor ainda completo que as emoções são processos espontâneos e biológicos, 
caracterizado pela maneira com que as pessoas lidam com determinados estímulos.

A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido por meio da experi-
ência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais resultantes 
da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente em que se vive, levando em con-
sideração os conceitos culturais que o grupo social conhece e considera correto, proporcio-
nando ao aprendente novo olhar sobre a realidade empírica. (ALEXANDRE, 2010, p.51).

Freire (2011) disserta que é necessário estar o mais próximo possível da vida do aluno, conhecer 
a realidade em que ele está inserido, e fazer parte daquela realidade de forma transformadora. 
Quando o professor despreza seus alunos, não demonstrando interesse pela vivencia de seus 
educandos, criam-se barreiras que dificultarão o aprendizado, criando a distância do conhecimento. 
Se faz necessário adotar uma postura solidária e humilde dentro do processo educacional, permitir 
que o aluno dialogue perante o processo de ensino aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criança em idade escolar encontra-se em desenvolvimento pleno perante suas potencialida-
des humanas, e necessita de um ambiente equilibrado nas questões vinculares para se desenvolver, 
por meio das interações provocadas pelo meio. Em muitos casos, os professores podem adotar de-
terminadas posturas que podem ser capazes de modificar o desenvolvimento emocional dos seus 
alunos, por não ser um tema articulado em sua formação como docente.

Diante uma questão psicanalítica, o conceito transferencial entre professores e educandos, 
diz respeito às questões subjetivas em que o aluno compreende e internaliza de seu professor.

Conforme a percepção interativa, o professor é um indivíduo único com as suas vivências e 
complexidades, assim como os seus alunos. Por essa questão, cada sujeito incorpora um tipo de 
vínculo e o potencializa dentro de si.

A psicopedagogia, enquanto ciência ativa, pode ser um campo, dentro da instituição, que 
possibilitará que o conhecimento acerca das aprendizagens circule, para que os profissionais se 
fortaleçam e se apropriem destes conhecimentos. Por meio de estudos, por meio de análise, foi 
possível perceber que por mais que exista as condições biológicas que privilegiam a aprendizagem, 
é possível identificar que as relações podem ser compreendidas por meio de teias, que consolidam 
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os aspectos emocionais da aprendizagem, sendo também um fator que se deve ser considerado.
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RESUMO

Neste artigo procura-se refletir se o preconceito racial influência no desenvolvimento escolar para 
responder à questão foi feita entrevista com seis professores do ensino fundamental do ciclo I que 
lecionam na escola x, localizada na zona sul da cidade de São Paulo. Neste ano está completando 
132 anos de abolição dos escravos negros pela lei Áurea o artigo traz um pouco da história dos 
negros no Brasil e no mundo. Com o artigo foi concluído que o preconceito influencia sim no desen-
volvimento escolar devido ao fato que quando um aluno é discriminado ele perde a vontade de ir à 
escola e não consegue entender e nem compreender o que é passado pelo professor na sala de aula.

Palavras-chave: Racismo; Negro; Escola; Diálogo; História.

INTRODUÇÃO

Neste artigo procura-se identificar se o preconceito racial na influência no desenvolvimento 
escolar.

Objetivo principal é o de identificar e analisar se o preconceito racial influência no desenvol-
vimento escolar.

Foi feita uma entrevista com seis professores que lecionam em sala de aula do Ensino Fun-
damental I, no ciclo I de uma escola x, localizada na Zona Sul da cidade de São Paulo.

A metodologia define-se por meio da pesquisa bibliográfica e técnica da entrevista estruturada 
em forma de questionário com seis professores do ciclo I atuantes na escola mencionada.

Em 1871 foi declarada a Lei do Ventre Livre, que tornava livre os filhos dos escravos nasci-
dos após a aprovação em lei. Em 1885, foi aprovada a lei dos sexagenários, que visava beneficiar 
os negros com mais de 65 de anos. Em 1888, exatamente 13 de maio, a princesa Isabel assinou a 
Lei Aurea, que aboliu a escravidão, dando assim total liberdade para os negros. Neste ano está se 
completando 123 anos de abolição dos escravos negros pela lei Aurea.

Racismo geralmente expressa o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierar-
quia entre as raças, entre as etnias, ou ainda uma atitude de hostilidade em relação a determinadas 
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categorias de pessoas.

A discriminação racial, por seu turno, expressa a quebra do princípio da igualdade, como 
distinção, exclusão, restrição ou preferências, motivado por raça, cor, sexo, idade, trabalho, credo 
religioso ou convicções políticas.

Já o preconceito racial indica opinião ou sentimento, quer favorável quer desfavorável, concebido 
sem exame crítico, ou ainda atitude, sentimento ou parecer insensato assunto em consequência da 
generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio conduzindo geralmente 
a intolerância.

Racismo e discriminação ou preconceito racial podem ser confundidos. Portanto, em regra, o 
racismo ou o preconceito racial é que leva a discriminação e a intolerância racial.

Nesse aspecto, existe uma preocupação mundial no combate ao racismo e a intolerância ra-
cial, que se manifesta mediante da realização de múltiplos eventos, nacionais e internacionais, com 
a participação de entidades governamentais e não governamentais buscando a união dos povos 
contra toda forma de racismo, intolerância e discriminação segundo Guimarães (2005).

Assim faz com que haja um respeito com os direitos humanos mais básicos, mas também 
como medida de minimização e erradicação de revoltas, guerras e conflitos sociais.

UM POUCO DA HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL

Segundo o autor Guimarães (2005), a história traz que os negros sempre foram escravos e 
excluídos da sociedade. Os escravos sempre foram tratados como bichos e instrumentos de traba-
lho não recebiam o direito de serem seres humanos para comer eles tinham que produzir todos os 
escravos tinha que trabalhar arduamente para se alimentar. O local que eles dormiam era em uma 
senzala que se parecia uma jaula, pois os seus donos tinham medos de que seus escravos fugis-
sem, a maneira brutal que eram submetidos sempre havia grupo fugindo dos seus donos, mas se 
eles fossem pegos eles apanhavam em muitos morria por apanhar demais os que sobreviviam eram 
algemados para ser exemplo para os demais escravos.

Conforme o autor os que conseguiam fugir eles se escondiam nos quilombos que eram uma 
fazenda bem distante da sociedade, para ficar bem mais claro os quilombos ficavam no meio do mato. 
O quilombo foi criado para proteger os negros que fugia dos seus donos dificilmente seus donos 
conseguia pegá-los de volta, existia um mercado de escravos que eles eram vendidos e trocados.

Segundo Guimarães (2005), quando ocorreu à abolição os negros ganharam o direito de serem 
cidadãos de uma classe inferior às demais, foram excluídos os direitos sociais. O povo branco não 
se misturava com os negros as cidades eram separadas, um povo não se mistura com o outro. Os 
negros não tinham direito de estudar, pois para a sociedade eles eram nada tinham que ser operários, 
pois a sociedade acreditava que quem tinha direito de estudar era os brancos.
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DIANTE DESTE FATO PERGUNTA-SE

Como os professores estão trabalhando com esse conceito nos dias de hoje no ensino fun-
damental no ciclo I da escola x do bairro x cidade de São Paulo?

RACISMO NO MUNDO

O preconceito racial no mundo sofreu uma grande mudança, ou seja, em alguns países come-
çaram a criar leis para ver se melhorava a violência e o preconceito racial tem, por exemplo, a África 
do Sul onde os brancos ficavam de um lado e os negros de outro lado cada um tinham o seu espaço. 
Em alguns países do mundo como a Inglaterra o preconceito racial é exteriorizado em contrapartida 
em outros o preconceito é existente, porém é implícito.

Segundo Schwarcz (2010), a abolição dos escravos foi ocorrendo como um efeito dominó 
começou nos países europeus como Portugal, Espanha, França entre outros que não podia ter es-
cravos e sim empregados com direito a salários, se caso a fiscalização visse um negro trabalhando 
sem ser salariado os seus patrões poderiam ser multados e receber a visita da polícia.

Houve uma contradição que sobre os movimentos do fim da escravidão e um novo modelo 
político, existiam muitos museus que contavam as várias versões sobre os negros e as demais raças. 
Os negros e os mestiços eram vistos com olhares de doentes e sem capacidade de poder estudar 
e sim serem empregados.

Conforme Schwarcz (2010), em 1970 do século XIX houve um grande movimento para se 
substituir as mãos de obras dos africanos, pois conforme o tempo foi passando os negros estavam 
se tornando classes perigosas e foram vistos como uma classe de diferenças e inferioridade.

Racismo não ocorre somente por causa da cor ou da aparência, a etnia e a religião também 
é um fator que influencia o preconceito, pois quando a pessoa não tem o perfil daquele grupo ele é 
excluído.

RACISMO NO BRASIL

Para Guimarães (2005), no Brasil o preconceito começou a ocorrer depois da abolição dos 
escravos, pois os negros eram pobres e não tinha dinheiro para quase nada e por meio disso eram 
excluídos da sociedade.

A educação para os negros era difícil, pois era direito só dos brancos e ricos e desse modo 
às escolas diferenciavam os tipos de ensinos, pois para os brancos o ensino era para terem cargos 
bons e preparar para conviver na elite e os negros eram preparados para cargo de inferiores.

Muitos negros não foram registrados no passado com o senso, pois não existia essa opção 
de raça ou era branco ou mestiço. Muitos dos entrevistados não se definiram como os negros e sim 
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como morenos claros e quando esses morenos eram ricos eles eram considerados brancos. Em cada 
estado do Brasil existia uma racionalização foi isto que foi observado pelo IBGE segundo Silva (1999).

Segundo Schwarcz (2010), houve uma grande contradição com o fim da escravidão e a 
construção de um modelo político, ou seja, que existem atrasos com a presença de raças inferiores. 
A educação no Brasil foi melhorando e deixou de ser selvagem, pois o país começou a aceitar os 
negros e mestiços nas classes sócias altas e nas elites dos intelectuais do país.

Ainda conforme o autor os museus foram criados para contar as histórias que ocorreram, no 
Brasil os museus foram criados aos poucos para ir contando a história do preconceito que existiu, 
São Paulo e Rio de Janeiro entraram em atritos para saber qual dos museus era o mais importante 
que representava a história dos negros da sociedade brasileira.

Os negros sempre ganharam menos que os demais empregados brancos e assim os agri-
cultores contratavam empregados negros, por serem mãos de obras baratas os estados que mais 
utilizaram os negros foram o Rio de Janeiro e São Paulo por serem as capitais das agriculturas.

Segundo Silva e Rosemberg (2008), a abolição dos escravos foi ocorrendo aos poucos, pois 
em 1850 se proibiu o tráfico de negros em transatlântico, ou seja, não podia mais trazer negros de 
fora, em 1871 liberdade aos filhos nascidos de mães escravas, em 1885 liberdade aos escravos 
idosos e em 1888 foi promulgada a Lei Áurea que libertou todos os escravos.

Depois que a abolição da escravidão, as relações sócias e políticas entre brancos e negros 
passaram por alguns processos importantes que são o país não adotou legislação de segregação 
étnica racial, não tendo ocorrido, portanto definição legal de pertença racial. O Brasil não desen-
volveu política específica de integração dos negros recém-libertos a sociedade envolvente, foi esse 
fato que fortaleceu o histórico da desigualdade social entre os brancos e os negros que se pendura 
até os dias atuais.

RACISMO NA ESCOLA

Segundo Schwarcz (2010), a ideia de criar faculdades nos países era para se criar uma ima-
gem para o Brasil mesmo sendo ainda comandado pelos portugueses. A ideia era para criar elite de 
letrados que pudessem criar uma constituição.

Ainda conforme a autora existiu duas faculdades no Brasil uma em São Paulo que seguia o 
modelo político liberal e em Recife que seguia a linha de questões raciais. Com isso a imagem do 
Brasil ia ser construída por cada um desses centros de saber.

As duas faculdades estavam trabalhando em lados opostos, pois enquanto em São Paulo tinha 
curso na área de direito civil que estava preocupada em formar políticos e burocratas de estado e 
em Pernambuco possuía um curso de Antropologia criminal que estava preocupada com a formação 
de cientistas conforme Schwarcz (2010).

As faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro construíram e se consolidaram. As 
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duas aos poucos se valorizaram com as construções de identidades das doenças. As duas faculda-
des chegaram a um acordo que as miscigenações traziam uma doença conforme Schwarcz (2010).

Os negros perdiam muitos anos na educação, pois eles tinham que trabalhar para ajudar a 
sustentar a casa, eles não conseguiam conciliar o tempo de estudo e trabalho e assim eles desis-
tiam de estudar. Para aumentar a renda familiar quanto maior a família fosse mais crianças fora das 
escolas, pois os filhos mais velhos tinham que cuidar dos menores. O fator da desigualdade racial 
estava em toda a parte das escolas, pois os professores colocavam os negros de um lado e os 
brancos em outro.

Hasenbalg e Silva (1999), colocam que quando a família tinha um bom cargo às mães sempre 
ajudavam os seus filhos com a lição de casa e brincavam com eles, pois o papel das crianças é 
estudar e não trabalhar.

Segundo Guimarães (2005), as escolas antigamente não trabalhavam de uma maneira clara 
com a escravidão e a abolição dos negros, pois esse assunto só veio à tona no final do século XX. 
Esse assunto começou a ser trabalhado nas escolas depois que foram aparecendo na mídia e nas 
salas de aulas e assim os professores começaram a trabalhar com esse assunto. Esse assunto co-
meçou a ser trabalhado nas escolas depois que apareceu na mídia e nas salas de aulas o preconceito 
e assim os professores começaram a trabalhar com esse assunto.

As escolas do ensino fundamental no começo ficaram um pouco preocupados de levar esse 
assunto até os seus alunos, devido ao fato que os professores não estavam preparados para falar 
sobre esse assunto para passar para os seus alunos. Houve algumas reuniões com os pais dos 
alunos para saber qual a maneira mais adequada para tratar desse assunto com os alunos, pois os 
professores não poderiam transmitir a sua opinião aos seus alunos.

Ao decorrer dos anos os professores já estão preparados para trabalhar com esse assunto. 
Os professores utilizam de recursos como a televisão para transmitir para a mensagem e cenas para 
que seja mais fácil do aluno entender.

ANÁLISE DOS DADOS

Foi feita uma pesquisa de campo para identificar se o preconceito racial influencia no desen-
volvimento escolar.

Ao ser questionado sobre a questão para você o que significa o preconceito racial?

A professora “A” coloca que “O preconceito racial está atrelado a uma cultura totalmente equi-
vocada. Jamais deveria existir um preconceito racial julgar uma pessoa pela sua cor de pele, pelos 
seus traços diferentes deveria ser crime desde a evolução do homem”.

O professor “B” coloca que “O preconceito racial é uma forma de exclusão social bastante 
comum, porém, pode-se observar que o Brasil, apesar de ser um país com população em sua maio-
ria negro ou afrodescendente, o racismo é uma pratica muito frequente, o que nos leva a pensar em 
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geral seria o verdadeiro motivo para tamanha discriminação”.

O professor “C” coloca que “É uma forma de exclusão muito comum no mundo, que afeta mui-
tas pessoas. O preconceito racial se caracteriza por afastar o individua do meio social em que vive”.

Segundo Silva (1999) o preconceito não deveria acontecer, pois não importa a raça todos 
somos iguais por dentro e que diferença existem sim, mas que não é por causa da cor que um é 
melhor que o outro e que não devemos julgar o próximo.

O preconceito racial acontece por causa da diferença da sociedade em um grupo em que 
não se enquadra no grupo, ou seja, quando a pessoa não tem as características desse grupo esse 
indivíduo é excluído do grupo.

O professor “D” responde “Discriminação em relação a cor de pele e as classes menos favo-
recidas”

O professor “F” responde “Preconceito significa ideia de preconcebida, intolerâncias, aversão 
a outras raças, credos, religiões etc. Discriminação”.

Hasenbalg e Silva (1999) o preconceito racial acontece muitas vezes pela exclusão social, por 
serem negros eles podem até ter uma boa situação financeira, mas por serem negros são excluídos 
da sociedade em que vive.

A exclusão social só acontece por serem negros, quando tem um branco com uma situação 
financeira não tão boa ele é aceito pela sociedade melhor do que um negro com uma situação fi-
nanceira melhor que a dele.

O professor “E” coloca que “Pensar o mundo contemporâneo e ter de vivenciar o preconceito 
é sem dúvida entender que na realidade as mentes não caminham de acordo com a evolução do 
mundo. O pré-conceito é um grande erro de todos nós”.

Para Guimarães (2010), o preconceito ocorre quando as pessoas não aceitam que uma pessoa 
diferente entra no seu convívio social e assim ele é excluído deste grupo.

Guimarães (2010) e o professor “E” trazem que o mundo evoluiu bastante, mas ainda existe 
um preconceito com pessoas que não se enquadra no perfil daquele grupo social ele é excluído e 
se sente discriminado.

A segunda questão foi a seguinte: Como você se lida com esse preconceito dentro da sala 
de aula?

A professora “A” coloca que “Dentro da sala de aula sempre, trago à tona o tema preconceito 
de todas as formas não só a racial, mas todo o tipo de preconceito, conscientizando os educandos 
de uma maneira que saibam respeitar o seu semelhante independente da raça, cor, religião, cultura 
e etc...”.

O professor “B” coloca que “Por meio do diálogo, mostro a importância do respeito e que 
somos todos iguais, independente de cor, sexo, religião ou raça”.
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O professor “C” coloca que “Fazendo o maior esforço possível para demonstrar aos alunos 
que todos somos iguais justamente porque somos diferentes, e não deixando criarem estereótipos 
sobre o que seria ideal”.

O professor “D” responde que “Por meio do diálogo, exemplificando com fatos ocorridos no 
cotidiano”.

O professor “E” coloca que “O diálogo é a salvação do mundo. Não há uma maneira mais 
sabia do que estreitar a relação professor/ aluno intermédio do diálogo, da conversa”.

O professor “F” responde que “A conversa deve acontecer sempre, por meio do diálogo sem-
pre haverá uma solução”.

Segundo Guimarães (2005) os professores têm que conversar com os seus alunos falando 
tudo sobre o preconceito quanto racial, etnia e religião e colocar para os seus alunos que é crime falar 
mal ou falar algo que seja injuria e que dá cadeia. E mostrar para os seus alunos que não importa a 
cor que todos são capazes de realizar um trabalho digno.

Todos os professores e o autor são da mesma opinião onde colocam que o diálogo é um dos 
instrumentos mais importante para se trabalhar com um assunto tão polêmico, pois ele pode trabalhar 
com a diversidade que existe na sala de aula para começar a trabalhar com esse assunto.

Quando questionado sobre: Você fala sobre esse assunto na sala de aula? Como o aborda?

A professora “A” coloca que “Dependendo do conceito que estou inserindo na sala de aula, 
sempre que possível proponho uma discussão com os educandos sobre o preconceito, para che-
garmos a um consenso”.

O professor “B” coloca que “Este assunto deve sim ser abordado em sala de aula, e deve ser 
abordado com naturalidade, pois é a partir daí que focamos a importância de não termos nenhum 
tipo de preconceito”.

O professor “C” coloca que “Sim. É fundamental tratar desse assunto em sala de aula, jus-
tamente para tentar mudar o pensamento tão preconceituoso existente na nossa sociedade. Esse 
assunto é abordado durante as discussões em sala, quando tratamos de fazer comparação com o 
passado e o presente”.

O professor “D” responde que “Dependendo das circunstâncias. Por via de telejornais, pan-
fletos, revistas etc.”.

Hasenbalg e Silva (1999) fala que devemos trabalhar com os alunos de uma maneira clara e 
solidaria, pois, esse assunto pode fazer com que os alunos sofram e lembram que já passaram por 
essa situação. Devemos falar sobre esse assunto sempre, pois a sociedade que vivemos é precon-
ceituosa.

Deve haver vários recursos para se trabalhar com seus alunos, pois nunca se sabe qual vai 
ser a reação dos alunos devem existir variais opções de formas para trabalhar.

O professor “E” coloca que “Sempre. Por meio do bate-papo, expondo opiniões, ouvindo e 
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debatendo questões, situações. Nós como professores sabemos que para os alunos somos refe-
rencias, e como formadores de opiniões o trabalho de tratarmos acontecimentos da vida humana é 
de suma importância”.

O professor “F” responde que “Sim. A abordagem que utiliza é de uma roda de conversa e de 
uma forma simplificada, explicaria sobre as diversidades que nos rodeiam”.

Schwarcz (2010), utilizando de conversas com os alunos haverá uma aprendizagem significa-
tiva, pois eles não interagir com os professores e vão colocar a sua opinião na discussão.

Mediante de um diálogo os alunos e o professor vão conseguir compreender melhor as suas 
dúvidas e vão seguir o seu caminho da aprendizagem. O professor deve respeitar os conhecimentos 
prévio que os alunos trazem de casa, deve haver um respeito entre todos na hora de se passar o 
conceito do preconceito.

O professor deve trabalhar com histórias do passado e trabalhar com histórias do passado 
e trabalhar com notícias atuais para os alunos verem que muitas coisas mudaram, mas que ainda 
existem muitos preconceitos.

Quando interpelado sobre você conta a história da sociedade negra para os seus alunos. 
Quais recursos e versão que você utiliza?

A professora “A” coloca que “É muito importante discutirmos a história da sociedade negra, 
também é um papel do educador tornar social a maneira de que o negro foi tratado na época da 
escravidão e colonização. O negro foi sempre tratado com indiferença, numa ação desumana aos 
alhos da sociedade, pesquisamos e abordamos a história do racismo no Brasil, voltamos sempre a 
uma pesquisa do passado, para refletir e agir no presente em relação da sociedade num todo. Des-
sa forma jamais podemos ocultar o passado que nos mostra nas pesquisas, documentos vestígios 
e livros, porém nosso papel é de empenhar uma conduta coerente contra o preconceito racial no 
presente num contexto geral na sociedade”.

O professor “B” coloca que “Claro. Pois os negros tiveram importância fundamental em nossas 
histórias. Quanto aos recursos utilizados, usamos de pesquisas e muitas leituras, por meio delas 
podemos perceber que o Racismo no Brasil sempre existiu, mas a colonização não teria dado certo 
se não fossem os negros, com seus trabalhos árduos, sim contar que aprendemos muito com eles, 
mediante de suas danças, comidas, crenças etc.”.

O professor “C” coloca que “Sim. Como sugere o PCN de história, fazemos comparação entre o 
passado e o presente, abordando como as mudanças aconteceram ao longo do tempo. Fazemos isso 
em aulas expositivas, mais os debates que vão acontecendo. Fazemos isso de imagens e pesquisas”.

O professor “D” responde que “Sim. Fatos históricos e fatos cotidianos.”

O professor “E” responde que “Na construção da identidade brasileira, os africanos foram um 
povo de grande importância e contribuição. Utilizo o diálogo e busco sempre relacionar a atualidade 
para aproximar o processo consciente”.

O professor “F” coloca que “Sim, geralmente no mês de novembro, falo de forma, resumida 
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e simplificada, abordando também o Dia da Consciência Negra, comida, dança e esportes que nos 
trouxeram e que agregamos em nossa cultura”.

Segundo Schwarcz (2010) devemos usar todos os recursos disponíveis para dar uma boa aula 
e que antes de aplicar essa aula o professor deve ir atrás das versões da história e estar preparado 
para esclarecer as dúvidas dos alunos e explicar para os alunos por que que os negros sempre fo-
ram excluídos da sociedade.

O professor deve sempre estar aberto para usar dos recursos disponíveis para ensinar os seus 
alunos sobre o preconceito racial, o professor vai falar da importância dos negros para a história do 
Brasil.

Quando questionado sobre você acredita que o preconceito influencia no processo de apren-
dizagem? Como?

A professora “A” coloca que “Com certeza influência neste processo de aprendizagem, o indi-
víduo que convive no meio de uma sociedade preconceituosa não conseguirá evoluir e transformar 
a realidade. A escola tem por dever, orientar de maneira efetiva contra qualquer tipo de preconceito, 
a diversidade existe e deverá ser respeitada para que os seres humanos evoluam cada dia mais não 
só no ensino aprendizagem, mas em todos os aspectos políticos, sociais, culturais, emocionais e 
acima de tudo saibam lidar de forma mais natural possível nas futuras gerações.”

O professor “B” coloca que “Com certeza o preconceito influência no processo de aprendi-
zagem, em sala de aula apenas devemos abordar com naturalidade que somos todos iguais e a 
importância que isso influência em nossa sociedade, quando as pessoas se conscientizarem com 
certeza teremos um mundo melhor, onde não haja nenhum tipo de preconceito”.

O professor “C” coloca que “Sim. A criança que sofre preconceito tem uma queda no quesito 
aprendizagem, pois ela se sente desinteressada e desestimulada em frequentar a escola”.

O professor “D” responde que “Sim. De várias formas socioeconômico”.

O professor “E” coloca que “O preconceito é uma grande muralha que impede o crescimento 
intelecto sensível humano. O preconceito é o caminho oposto da evolução humana”.

O professor “F” responde que “Se acontecer um ato de discriminação dentro da sala de aula, 
acredito que o discriminado se sinta retraído, podendo ser prejudicado em seu processo de apren-
dizagem”.

Segundo Hasenbalg e Silva (1999) as crianças negras sempre foram vistas como incapaz 
de aprender e que a maioria deixava de estudar para ir trabalhar para ajudar a sustentar sua casa. 
Quando um aluno sofre preconceito perde o ânimo de ir estudar sempre arruma uma desculpa para 
pode faltar na escola e sua autoestima fica baixa.

O preconceito faz com que os alunos que sofrem tenham uma baixa queda do rendimento 
escolar, esse não é o único problema que ocorre quando se sofrem preconceito racial na escola o 
aluno perde a vontade de ir à escola, pois sabe que quando chegar lá vai ser discriminado.
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Mediante a pesquisa de campo foi comprovado que os professores trabalham com o conceito 
do preconceito racial e que seus recursos são livros didáticos, Telejornais e pesquisas atuais para 
mostrar para seus alunos as versões que existem sobre a história dos negros.

O preconceito racial influência sim na aprendizagem, pois os alunos ficam traumatizados 
desistem de estudar, porque o ambiente escolar que deveria ser acolhedor se torna um pesadelo 
para o aluno.

Alguns professores também têm atitudes de preconceito e sem perceber deixa isso aparecer. 
O aluno que sofre de preconceito racial na escola e para de estudar quando vai voltar a estudar 
tem que ter acompanhamento psicológico e os seus pais têm que acompanhar se vai haver alguma 
mudança de humor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este artigo realizado foi observado que a história do negro sempre foi difícil para poder 
ingressar na escola, pois eles tinham que escolher entre trabalhar ou estudar. Os negros sempre 
foram vistos como bicho e incapazes de conseguir um cargo superior que os brancos.

Os negros que conseguiram estudar passaram por muitos desafios e obstáculos para con-
seguir ter um nível regular de escolaridade e conseguir um emprego melhor para poder sustentar 
seus filhos sem problemas.

Por meio da pesquisa com os seis professores, foi observado que os professores estão pre-
parados para trabalhar com esse assunto de preconceito racial na influência no desenvolvimento 
escolar e que os professores devem saber trabalhar esse assunto de uma maneira neutra para não 
influenciar os alunos e mostrar para eles que vivemos em uma sociedade preconceituosa que não 
sabe valorizar quem ajudou a construir o país.

Com a pesquisa feita foi comprovada que ocorre uma influência no desenvolvimento escolar 
com o preconceito racial, pois quando um aluno sofre preconceito racial, pois quando um aluno sofre 
preconceito racial tem uma queda no seu rendimento escolar.

Dessa forma o aluno não consegue compreender nada com o que é passado e fica sempre 
com medo de ser discriminado. É importante lembrar que fazer injuria por causa da cor é crime e 
que devemos respeitar as diferenças que existem no nosso país.

O racismo então deixou de ser mera contravenção e ganhou o status de crime. Um crime 
particular, extraordinário, porque esse crime está sujeito sempre a pena de reclusão e mais do que 
isso é um crime inafiançável e mais ainda, um crime imprescritível.

A injúria por preconceito, também chamada de injúria racial, foi acrescentada ao Código Penal 
pela Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, consistindo na utilização de elementos referentes à raça, 
cor etnia, religião ou origem, para ofender a honra subjetiva (autoestima) da vítima. Vem prevista no 
art. 140, § 3º, do Código Penal, cominando pena de 1 a 3 anos de reclusão, e multa.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo identificar ações conjuntas com professores que possam desenvolver 
a sustentabilidade por meio de parcerias de educação ambiental na educação infantil. Os debates 
sobre a sustentabilidade de nossas atividades na Terra não podem mais excluir questões relacio-
nadas à educação, pois o fato inegável é que chegamos a esse ponto de alarme ambiental e social 
justamente por causa dos últimos séculos. a outras ciências e falharam em preparar a sociedade 
para uma vida sustentável. Ainda que seja importante defender atividades pontuais como reciclagem 
da água e insumos, reaproveitamento do lixo, redução dos gases nocivos à atmosfera e produção 
de combustíveis alternativos, entre muitas outras, é preciso articular, desde já, processos educativos 
que possibilitem uma mudança radical no olhar da humanidade em relação ao seu ambiente, algo 
que exige novas maneiras de educar.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Sustentabilidade; Educação infantil.

INTRODUÇÃO

Vivemos nos dias atuais uma época de acontecimentos estranhos e fatos inusitados que se 
manifestam em relação ao clima e ao aparecimento de grandes problemas nas áreas produtivas de 
alimento do planeta. Tais problemas se devem a maléfica influência do modo de vida que a huma-
nidade escolheu para seguir, que promove uma grande pilhagem dos recursos naturais que nosso 
mundo tem a oferecer e, por isso mesmo, esse mesmo planeta que nos acolheu, tende a tentar “se 
livrar” de nossa presença como se fossemos um corpo estranho. Deixamos o planeta fraco e doente 
e, por meio de práticas danosas, provocamos a ira da mãe natureza e encontramos a encruzilhada 
de nossas existências. Ou mudamos a forma como exploramos os recursos naturais, e passamos 
a viver a sustentabilidade ou pereceremos de forma brutal e imersos em nossos próprios resíduos.

Essa mudança de rumo deve ser acompanhada por meio da implementação de programas 
que promovam a importância da educação ambiental e da adoção de práticas que visem ser sus-
tentáveis e reduzir qualquer impacto que nossas atividades possam ter nos ecossistemas ao nosso 
redor e que nos sustentam. Ter um debate amplo e aprofundado sobre nossas necessidades e ter 
uma compreensão adequada de como nos comportamos hoje só nos levará à destruição e anulação.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA
Graduação em Pedagogia Licenciatura Plena pela Universidade Paulista - UNIP (2011); Pós-gra-
duada em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba - FALC (2013); 
Pós-graduada em Alfabetização e Letramento pela Faculdade de Conchas - FACON (2013); Estu-
dante do curso de direito 4º Semestre Faculdade Anhanguera ,Professora de Ensino Fundamen-
tal I no CEU EMEF Pêra Marmelo da Prefeitura Municipal de São Paulo.
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Compreender que aplicando uma política que promova a importância da educação ambiental 
voltada principalmente para a sustentabilidade já nas escolas primárias, criaremos nas novas gera-
ções a devida mentalidade conservacionista e será muito mais fácil implementar políticas que visem 
à utilização sustentável dos recursos planetários no futuro. No entanto, é necessário que além da 
educação ambiental ou sustentabilidade ambiental, às práticas contrárias sejam combatidas e punidas 
rigorosamente já nos dias de hoje. Unir o empresariado e convencer as grandes corporações e os 
produtores rurais de que essas práticas não representarão diminuição de lucro para os seus empre-
endimentos e sim, em muitos casos, a criação de um importante diferencial que poderá alavancar 
seus negócios e abrir novas oportunidades de obter uma lucratividade ainda maior do que a atual. 
Como então desenvolver a Sustentabilidade na Educação Infantil?

O artigo tem como objetivo compreender o que é sustentabilidade, identificar a metodologia 
a ser trabalhada na educação infantil visando a educação ambiental.

CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE

Segundo Benfica (2012) o conceito de desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira 
vez na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979, indicando que o desenvolvimento poderia 
ser um processo integral que inclui dimensões culturais, éticas, políticas, sociais, ambientais, e não 
só econômicas.

Ainda segundo o autor, o conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito de desenvol-
vimento humano é muito amplo e às vezes vago. Nos últimos anos, as Nações Unidas passaram 
a utilizar a expressão “desenvolvimento humano” como indicador de qualidade de vida, com base 
em indicadores como saúde, longevidade, maturidade mental, educação, ambiente limpo, espírito 
comunitário e recreação criativa. Uma “sociedade sustentável” na qual uma sociedade pode aten-
der às necessidades das gerações atuais sem comprometer as capacidades e oportunidades das 
gerações futuras.

As críticas ao conceito de desenvolvimento sustentável e à própria ideia de sustentabilidade 
vêm do fato de que o ambientalismo trata separadamente as questões sociais das ambientais. O 
sucesso da luta ecológica dependerá muito da capacidade dos ecologistas em convencerem a popu-
lação mais pobre de que se trata não apenas de limpar os rios, despoluir o ar, reflorestar os campos 
devastados para vivermos num planeta melhor num futuro distante, mas, também, de dar uma solução 
simultânea aos problemas ambientais e aos problemas sociais. Os problemas de que trata a ecologia 
não afetam apenas o meio ambiente, afeta também o ser mais complexo da natureza, o ser humano.

Essa é a maior contradição da proposta do desenvolvimento sustentável: a organização das 
estruturas econômicas e sociais só permitem ser sustentável apenas de modo condicional - somente 
enquanto não se colide com as restrições sistêmicas externas, sobretudo o princípio do lucro. A con-
clusão é simples e realista: ser sustentável constitui norma digna de ser efetivada, mas que só se pode 
converter em realidade na medida em que as instituições básicas da sociedade sejam modificadas.

O sonho de um capitalismo ecológico é insustentável. O conceito de “desenvolvimento” não 
é um conceito neutro. Ele tem um contexto bem preciso dentro de uma ideologia do pro-
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gresso, que supõe uma concepção de história, de economia, de sociedade e do próprio ser 
humano. O conceito foi utilizado numa visão colonizadora, durante muitos anos, na qual os 
países do globo foram divididos entre “desenvolvidos”, “em desenvolvimento” e “subdesen-
volvidos”, remetendo-se sempre a um padrão de industrialização e de consumo. Ou seja, 
existe uma incompatibilidade de princípios entre sustentabilidade e capitalismo. O fracasso 
da Agenda 21 o demonstra (BENFICA, 2012, p. 5).

Levado às suas últimas consequências, a utopia ou projeto do “desenvolvimento sustentável” 
coloca em questão não só o crescimento econômico ilimitado e predador da natureza, mas o modo 
de produção capitalista. Ele só tem sentido numa economia solidária, numa economia regida pela 
compaixão e não pelo lucro. A compaixão deve ser entendida aqui na sua concepção etimológica 
original de “compartilhar o sofrimento”. Na produção de sua existência, o ser humano divide o peso 
da dor de forma iníqua: para muitos, a dor e para uma minoria, o máximo de prazer e consumo

A Educação tem se mostrado um dos melhores caminhos para promover mudanças dura-
douras de atitudes e comportamentos e é para essa minoria detentores do prazer e consumo que a 
consciência de sustentabilidade deve estar voltada.

SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo Scardua (2009), dentro das instituições escolares infantis, as crianças, por vezes, 
ficam muito presas dentro de salas de aula ou em pátios com solo de cimento, o que dificulta sua 
interação com o meio ambiente. Em geral elas são muito curiosas e gostam do contato com a natu-
reza, de olhar como as formigas se comportam, de abrir as torneiras e brincar com a água, fazem 
festa no pátio de areia, querem subir nas árvores, enfim, procuram por cada canto de sua escola um 
vestígio de natureza com a qual possam ter contato.

Para Gírio (2012) é fundamental envolver as crianças em questões sobre o meio ambiente, 
com criatividade e sensibilidade, para que se percebam como elemento importante de transformação 
onde cada um é responsável e pode fazer a sua parte para que possamos viver num mundo melhor, 
mais saudável.

Proporcionar às crianças vivências enriquecedoras, a partir da mediação das suas educado-
ras que os orientam de forma sistemática a observar, experimentar, pesquisar, comparar, relacionar, 
formular, relatar, enfim, construir conhecimentos significativos despertando o sentido de cuidar para 
não faltar, interessar-se por ações que preservem o meio ambiente, por meio de experiências.

De acordo com Sampaio (2007), Freinet foi outro estudioso que abordou a relação das crianças 
com a natureza. Para Freinet, o que está do lado de fora da sala de aula gera muito mais encantamen-
to nas crianças do que o que está dentro, pois, nas salas, as crianças não encontravam motivação, 
permaneciam sentadas. Freinet (1966), então teve a ideia de levar as crianças para a rua, fazendo 
surgir a “aula passeio”, na qual, as crianças andavam pelas vias estreitas da vila onde moravam, 
podendo, dessa forma, admirar o trabalho do marceneiro ou do ferreiro, perceber as mudanças que 
ocorriam no clima, na paisagem, conforme mudassem as estações do ano. “A força da natureza 
sensibilizava cada uma das crianças de acordo com sua personalidade, sua percepção de mundo e 
sua curiosidade” Quando voltavam dos passeios, havia uma aula rica, todos queriam compartilhar o 
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que viram, aprender e compreender o que observaram.

Atualmente seria difícil praticar as aulas de passeio da mesma forma que Freinet (1966) fez. 
Entretanto é possível organizar visitas aos Parques da cidade, tanto os Urbanos quanto os Naturais, 
às praias (nas cidades litorâneas), às reservas, enfim, aos locais onde a criança possa ter contato 
amplo e direto com a natureza.

A perspectiva ambiental oferece instrumentos para que o aluno possa compreender proble-
mas que afetam a sua vida, a de sua comunidade, a de seu país e a do planeta. Para que 
essas informações os sensibilizem e provoquem o início de um processo de mudança de 
comportamento, é preciso que o aprendizado seja significativo, isto é, os alunos possam es-
tabelecer ligações entre o que aprendem e a sua realidade cotidiana, e o que já conhecem. 
(...) nesse sentido, o ensino deve ser organizado de forma a proporcionar oportunidades 
para que os alunos possam utilizar o conhecimento sobre meio ambiente, para compreen-
der a sua realidade e atuar sobre ela, por meio do exercício da participação em diferentes 
instâncias (BNCC, 2018, p. 48).

São muitas as maneiras de se trabalhar a Educação Ambiental na esfera escolar, sem que esta 
necessite ser de maneira formal, mas no cotidiano da sala de aula, aproveitando que as crianças são 
facilmente seduzidas pelo meio que as cerca. A união da Educação Ambiental e da Educação Infantil 
é primordial para criar uma nova geração que conheça e compreenda a natureza, tratando-a com 
respeito e admiração, reconhecendo-se parte integrante dela. Devemos inserir na Educação Infantil 
maneiras positivas de interagir a Educação Ambiental para a Sustentabilidade, pois a partir dessa 
relação à criança consequentemente aprenderá a respeitar a vida e o meio ambiente tornando-se 
um indivíduo mais humano.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para que professores possam traçar estratégias de trabalho com educação ambiental na edu-
cação infantil, é importante conceituar bem essa fase. Podemos inicialmente, dizer que a educação 
infantil corresponde à educação oferecida para a criança do nascimento até aproximadamente os seis 
anos de idade. Considerado nos dias atuais como indispensável, é ela que vai oferecer os fundamentos 
para o desenvolvimento da criança em seus diversos aspectos: Físico, Psíquico, Cognitivo e Social.

Uma característica marcante nas crianças mais novas da Educação Infantil é o forte vínculo 
que elas têm com seus familiares. Por isso, nessa fase, a escola terá também a função de buscar 
um equilíbrio na integração família/escola. Nessa primeira fase da escolaridade, as crianças buscam 
ativamente o conhecimento; para elas, brincar é mais importante que a ação mental. É pela brin-
cadeira que ela aprende a conhecer a si própria e o mundo que a cerca. Durante a escolarização, 
haverá momentos de ação e de concentração, mas o importante é que todas as situações de ensino 
sejam interessantes para a criança, essa fase deve priorizar vivências em que a criança amplie seus 
conhecimentos por meio da busca e da descoberta, de forma prazerosa, aprendendo a ser confiante 
e a participar de atividades em grupo.

Segundo Leite (1996), o trabalho por projetos dá um novo significado ao espaço escolar, trans-
formando-o em um espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas dimensões. Traz 
uma nova perspectiva para entendermos o processo ensino/aprendizagem, pois aprender deixa de 
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ser um simples ato de memorização e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos. Nessa 
postura, todo conhecimento é construído em estreita relação com contexto, em que é utilizado; sendo, 
por isso impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais do processo.

Primeiro o que chamamos de formulação do problema, ou seja, a problematização, que tem 
início com base nos conhecimentos prévios e nas expectativas e objetivos do grupo, de forma a se 
chegar à organização do projeto. Depois, vem a fase de desenvolvimento, quando se estabelece 
estratégias para atingir os objetos, fazendo-se pesquisas bibliográficas e de campo, entrevistas e 
debates até que se chegue à realização do projeto. Por fim, temos a fase de síntese com base em 
conceitos, valores e procedimentos construídos, em informações adquiridas, em questões esclare-
cedoras, que podem levar a novos problemas a serem resolvidos, de maneira que se tenha novas 
aprendizagens no processo.

A formação dos alunos não pode ser pensada apenas como uma atividade intelectual. É um 
processo global e complexo, no qual “conhecer e intervir no real” não se encontram dissociados. 
Aprende-se participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo 
procedimentos para atingir determinados objetivos. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas 
principalmente pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados e pela ação desencadeada.

É importante privilegiar, durante os diferentes projetos, as saídas a campo e as excursões 
ecológicas: passeio pelo bairro, onde a escola está inserida, visita à estação de tratamento de água, 
trilha no parque municipal ou excursão a um parque estadual. Um exemplo desse tipo de metodologia 
é o método vivencial em excursões ecológicas, baseado na ecologia profunda, que acredita que uma 
situação de contato com o ambiente desperta nas pessoas a consciência para a natureza e para 
o fato de que somos parte dela. Essa experiência leva à percepção da degradação ambiental e ao 
questionamento sobre o lugar do homem no centro de tudo. Assim, o pensamento ecologicamente 
correto inspira a ação e as mudanças no cotidiano que vão preservar e conservar o ambiente.

Um projeto é uma atividade instrucional. Num projeto, a responsabilidade e autonomia dos 
alunos são essenciais. A autenticidade é uma característica fundamental de um projeto. Um 
projeto envolve complexidade e resolução de problemas. (LEITE, 1996, p. 32).

Todas as atividades a serem desenvolvidas devem ter por base o que determina o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil, que, em seu capítulo sobre “Natureza e Sociedade”, diz 
o seguinte sobre os conteúdos a serem utilizados: Os conteúdos aqui indicados deverão ser organi-
zados e definidos em função das diferentes realidades necessidades, de forma que possam se de 
fato, significativos para as crianças e deverão ser selecionados em função dos seguintes critérios: 
relevância social e vínculo com as práticas sociais significativas; grau de significado para a criança; 
possibilidade que oferecem de construção de uma visão de mundo integrada e relacional; possibili-
dade de ampliação do repertório de conhecimentos a respeito do mundo social e natural. Propõe-se 
que os conteúdos sejam trabalhados junto às crianças, prioritariamente, na forma de projetos que 
integrem diversas dimensões do mundo social e natural, em função da diversidade de escolhas, 
possibilidades por esse eixo de trabalho.

A Educação Infantil sendo a primeira etapa da educação básica, conforme assegura a lei 
nº. 9394/96, tem por objetivo contribuir no desenvolvimento infantil nos aspectos físicos, cognitivos, 
emocionais, linguísticos e sociais.
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Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil criada pela resolução n°5, de 
17 de dezembro de 2009, compreende a criança como:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que viven-
cia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, 2009, p.12).

Considera-se que a criança é um ser sócio/histórico/cultural, portanto, ela percebe o que 
acontece ao seu redor, ela está inserida numa cultura familiar que tem costumes e carrega em si 
uma bagagem histórica antes mesmo de frequentar a escola. Ao adentrar no espaço escolar o seu 
conhecimento deve ser ampliado considerando a sua curiosidade sobre o mundo. Suas curiosidades, 
descobertas e experiências podem ser aproveitadas pelo professor como impulsionador na definição 
das suas ações pedagógicas. Neste sentido enfatizamos uma abordagem do que está exposto no 
material do Programa Proinfantil [...] as crianças também aprendem quando desafiadas a dar res-
postas a problemas que elas próprias se colocam. Você já reparou na quantidade de perguntas que 
a criança nos faz? Você já se deparou com algumas delas e não soube como responder?

Portanto, é papel do professor oportunizar às crianças diferentes situações em que possam 
vivenciar experiências e instigá-las a fundamentar suas hipóteses sobre os fenômenos naturais, 
entre outros conhecimentos.

Richard Feynman ganhador do prêmio Nobel da Física descreve que o “método de ensino mais 
eficaz é aquele que forma pessoas curiosas e não eruditos”. Considerando que o Brasil é um país 
que se tem investido bilhões de recursos na tecnologia e na ciência, em vista de outros países onde a 
educação, e o ensino de ciências se têm evoluído muito mais no aspecto de conscientização do meio 
ambiente, e o papel do homem enquanto agente transformador e destruidor dos recursos naturais.

De acordo com a coleção Proinfantil (2006), a criança pode e deve ter acesso ao conheci-
mento do mundo natural e social, e de certa forma faz espontaneamente, por meio de brincadeiras 
infantis e das práticas sociais que vivenciam naturalmente. Um aspecto importante a considerar seria 
compreender de que maneira a criança aprende, cabendo ao professor criar atividades programadas 
como passeios , no qual, o mesmo possa observar o ecossistema, conhecer árvores, tipos e tama-
nhos, tipos de formigas, pássaros, etc, até mesmo no próprio bairro em que ela vive. São ações que 
poderão aguçar a capacidade de observar e perguntar, de conhecer o mundo à sua volta.

Dentro do contexto de como ensinar as crianças a explorar e a valorizar o meio em que vive 
o grupo observamos um agrupamento de três professores que atuam na educação infantil, todos 
os respondentes são de sexo feminino com atuação na área de 03 a 11 anos. Dentre as das ações 
que observamos, destacamos uma de maior relevância: “Na Educação Infantil tem sido realizado 
algum movimento que leve em consideração a necessidade de construirmos um compromisso com 
a manutenção do ecossistema e uma relação de respeito com o meio ambiente. E observamos qual 
tem sido a participação das crianças”

Observamos que dois professores que trabalham diariamente com projetos sobre a importância 
da preservação do meio ambiente, e atualmente esta sendo desenvolvido a confecção de uma horta 
escolar e plantação de mudas de árvores frutíferas com a participação das crianças, apresenta um 
desenvolvimento além do esperado, tanto dele quanto da turma que rege.
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O RCNEI (1998) aborda que a construção desse conhecimento também é uma das condições 
necessárias para que as crianças possam, aos poucos, desenvolver atitudes de respeito e preser-
vação da vida e do meio ambiente, bem como atitudes relacionadas à sua saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da educação ambiental, entendemos que muitas das atitudes a respeito do meio 
ambiente estão sendo enfatizadas. A questão referente à Educação Ambiental consiste em lançar o 
conhecimento escolar sobre a realidade social e das comunidades.

É necessário analisar o conteúdo ambiental que esta sendo trabalhado nas escolas com 
as crianças. Sabemos que o saber educativo contribui para construção da sociedade, com isso é 
necessário um trabalho de qualidade sobre Educação Ambiental com os educandos, para que possam 
auxiliar na prevenção do meio ambiente.

A educação ambiental tem como premissa mudar o esquema cognitivo dos participantes en-
volvidos no processo educativo, construindo novos conhecimentos, principalmente para as crianças, 
que precisam crescer dentro de uma visão mais ampla dos recursos naturais, seu uso cotidiano como 
matéria-prima e suas formas.

Pensar em educação ambiental hoje é pensar em uma educação voltada para a aprendizagem 
significativa em um mundo globalizado. Trata-se de oferecer perspectivas que criem ideias inovadoras 
e possibilitem a formação de um cidadão crítico, reflexivo e participativo, capaz de tomar decisões e 
contribuir para o desenvolvimento da ação humana.
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RESUMO

O presente artigo aborda as vivências que os bebês têm dentro do espaço escolar com interações 
e conquistas no cotidiano para seu desenvolvimento individual e em grupo. A Unidade Educacional 
tem como objetivo proporcionar espaços adequados para receber os bebês, pois é de suma im-
portância um espaço aconchegante e acolhedor com uma intencionalidade pedagógica, possibilita 
novas vivências e exploração dos bebês para construção do desenvolvimento integral. As experiên-
cias dos bebês e crianças se faz necessário no ambiente escolar; interagem, constroem hipóteses, 
perguntam, observam, brincam, para uma aprendizagem significativa com autonomia.

Palavras-chave: Bebês; Vivências; Interação; Desenvolvimento; Escola.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil ainda é vista por algumas pessoas como apenas um espaço de cuidar, 
trocar as fraldas, auxiliar na alimentação e higienização, pois acreditam que as crianças e especial-
mente os bebês que não iram conseguir aprender ou se desenvolver, antigamente os espaços eram 
assistencialistas, apenas para cuidar das crianças e bebês para os responsáveis trabalharem.

No decorrer dos anos os espaços que apenas cuidavam passam a ser um espaço de Edu-
cação Infantil, com a constituição de 1998 que reconheceu a creche e pré-escola como parte do 
sistema educacional do país.

Portanto o cuidar não deixou de existir, mas agora se torna um equilíbrio entre educar e cuidar, 
é indissociável, os bebês se desenvolvem e aprendem a partir de interações, exploração do meio 
que os rodeiam, é um ser cultural, onde constrói sua autonomia de maneira significativa se tornando 
protagonista da sua própria aprendizagem.

A unidade escolar precisar ter espaços adequados para receber os bebês e crianças, o pro-
fessor como mediador e pesquisador tem como objetivo refletir as materialidades para possibilitar 
as explorações, principalmente acolher as suas necessidades, precisa criar um vínculo afetivo, os 
bebês não se comunica verbalmente, mas sim com choros, sorrisos, expressões faciais e corporais, 
indicando o que deseja fazer e explorar.

O QUE OS BEBÊS FAZEM NOS ESPAÇOS NA 
UNIDADE EDUCACIONAL*

RENATA MARTINS DA SILVA
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O brincar é essencial no espaço vivência dos bebês, onde utilizam dos seus recursos para 
explorar o mundo, ou seja, criam diversas brincadeiras e regras de forma lúdica, imaginando e criando, 
respeitando o outro e suas particularidades, escolhem brinquedos e fantasiam diversas brincadeiras 
criando um mundo imaginário, onde se desenvolve todos os aspectos de forma integral.

OS BEBÊS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil no Brasil historicamente começou com o atendimento de crianças e bebês 
em creches e pré-escolas, é um direito assegurado pela Constituição Federal em 1988, a partir da 
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, a educação infantil começa 
a ser definida como a primeira etapa da educação básica.

Os primeiros anos de vida das crianças e bebês são fundamentais para seu desenvolvimento 
integral, porém até em 1988 não existia esse direito á educação, com a Constituição reconhecendo 
a educação infantil como direito das crianças, opção da família e dever do Estado, sendo assim o 
Brasil deixou de estar vinculado a assistencialista para a educação infantil.

A educação tem alguns documentos e leis para constituir e assegurar o acesso ao ensino de 
bebês e crianças, sendo; ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), PNE (Plano Nacional de Educa-
ção), LDB (Lei Diretrizes e Bases da Educação).

Nesse processo houve vários avanços, principalmente na documentação pedagógica, o Cur-
rículo da Cidade de São Paulo Educação Infantil, que é composto com práticas, reflexão, conceitos 
etc., em prol da aprendizagem.

A documentação pedagógica consiste em refletir, registrar, acompanhar os processos vividos 
das crianças e bebês na escola, pois auxilia o professor refletir na sua própria prática, buscando 
interesses dos bebês, para potencializar a aprendizagem, buscando materialidade, projetos com 
intencionalidade pedagógica.

A Orientação Normativa de Registros na Educação Infantil (2020, p.66), afirma que ‘’Esses 
registros deixam marcas e memórias a serem revisitadas sempre que necessário aos educadores e 
formadores, na busca de significações e ressignificações para suas práticas’’.

O Currículo Integrador da Infância Paulistana afirma que o processo de aprendizagem se faz 
necessário as interações com todos, pois dessa maneira se constroem a relações sociais e culturais, 
formando cidadãos críticos e reflexivo.

As concepções que orientam a proposição deste currículo integrador afirmam o processo de 
aprendizagem como uma construção pessoal intermediada pela relação com o meio sócio-
-histórico-cultural e em interação entre pares, com os adultos e com os elementos da cultura 
com os quais interage, processo em que reconstrói para si as capacidades presentes nessas 
interações. (SÃO PAULO, 2015a, p. 35)

As interações nos espaços educacionais possibilitam diversas aprendizagens para os bebês 
e as crianças, constroem significados e memorias para o percurso vivido na unidade escolar, nessa 
perspectiva, Oliveira afirma (2007, p. 193)
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[...] o ambiente das creches e pré-escolas pode ser considerado como um campo de vivên-
cias e explorações, zona de múltiplos recursos e possibilidades para a criança reconhecer 
objetos, experiências, significados de palavras e expressões, além de ampliar o mundo de 
sensações e percepções. Funciona esse ambiente como recurso de desenvolvimento, e, 
para isso, ele deve ser planejado pelo educador, parceiro privilegiado de que a criança dis-
põe.

O CEI (Centro de Educação Infantil) é um ambiente que possibilita diversas vivências para os 
bebês, onde aprende a ser, a conviver, a participar, a explorar, expressar e brincar, afirma a BNCC 
(Base Nacional Comum Curricular).

O DESEVOLVIMENTO DOS BEBÊS NO ESPAÇO ESCOLAR

A Educação Infantil faz parte da primeira infância, é um espaço que possibilita os bebês a se 
desenvolver de forma integral, potencializando as aprendizagens e conquistas.

Segundo a BNCC (2017 p,42)‘’As aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como 
eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos deconviver, brincar, 
participar, explorar, expressar-se e conhecer-se’’

O brincar se faz presente em todo o processo da aprendizagem, a partir do brincar criam e 
recriam diversas possibilidades, construindo a partir de interação com o outro, seu próprio desen-
volvimento.

SegundoKishimoto(1993, p. 45) afirma que,‘’Brincaré uma atividade fundamental para o desen-
volvimento da identidade e da autonomia. Desde muito cedo as crianças se comunicam por gestos, 
sons e mais tarde a imaginação’’.

O desenvolvimento acontece a partir do brincar, vivenciando brincadeira, criando regras, 
imaginando, construindo a autonomia, principalmente vínculos sociais, afetivos, culturais, cognitivos, 
emocionais e físico.

Segundo o Currículo da Cidade São Paulo Educação Infantil, (2019, p.56) ‘’Os espaços, os 
tempos e as materialidades são mediadores das aprendizagens das crianças. Quando essas variáveis 
têm a atenção das(os) educadoras(es), as relações entre as crianças são potencializadas’’.

As materialidades quando tem uma intencionalidade pedagógica, auxiliam na aprendizagem, 
pois encanta e aguça a curiosidade dos bebês e crianças, para investigação, hipóteses, problema-
tização e descoberta, segundo o Currículo da Cidade de São Paulo Educação Infantil (2019 p.135)

As materialidades agrupam uma imensa gama de objetos, ferramentas, instrumentos que 
possibilitam investigar, pensar, inventar, raciocinar. Materialidades significativas são os jogos 
e os brinquedos, os objetos do cotidiano, os materiais artísticos, científicos e tecnológicos, 
os materiais de largo alcance como pedaços de madeira, pedaços de cano, cordas, rolhas, 
entre outros. Quando planejamos as materialidades que vamos disponibilizar aos bebês e 
crianças, é importante considerar quais experiências projetamos para eles, bem como a 
diversidade e a quantidade de materiais, garantindo que possam fazer suas escolhas indivi-
duais, sem que necessariamente façam as mesmas atividades ao mesmo tempo.

Dessa forma, os espaços possibilitam novas vivências e conhecimento do mundo, ampliando 
as habilidades dos bebês e o convívio com o outro, segundo Loris Malaguzzi (2015) ‘’A criança é feita 
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de cem linguagens...’’, a criança aprende e se desenvolver de diversas maneira, a partir do corpo, da 
fala, observação, investigação, balbucios entre outros.

A escola de educação infantil tem um espaço onde a criança e o bebê aprende a se desen-
volver e respeitar o outro, experimentando diversas possibilidades de conhecimento, ampliando o 
cognitivo, o motor, o intelectual de maneira integral, pois, o desenvolvimento acontece a partir de 
interações e vivências significativa na unidade educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação infantil tem um papel fundamental na vida dos bebês e as crianças ao longo da 
historia, onde deixa de ser assistencialista e passa a ser uma modalidade de ensino.

Portanto é importante relatar que os espaços na unidade educacional tem um papel funda-
mental para o desenvolvimento e aprendizagem dos bebês, pois a materialidade e intencionalidade 
pedagógica amplia a exploração, e possibilita novas vivências.

O brincar se faz necessário nesse espaço, pois possibilita a criança e o bebê a criar, imaginar, 
observar diversas hipóteses, onde recriam brincadeiras com suas regras, ampliando o vocabulário 
e movimentos corporais de forma integral.

Entendemos que quando refletimos sobre a historia da educação infantil, o cuidar e educar 
é indissociável, pois quando se cuida também se educar, o bebê e a criança pequenas necessitam 
de alguns cuidados e isso faz parte da educação infantil, dessa forma as crianças aprendem a se 
cuidar e alimentar com auxilio das professoras.

A criança é o protagonista da sua aprendizagem, pois o professor é o mediador, pesquisador, 
observador do processo de aprendizagem, para refletir na sua própria prática, buscando novas pos-
sibilidades de aprendizagem e materialidade, para a exploração e vivências.

Entendemos que a unidade educacional é um espaço de extrema importância, para possibilitar 
espaço encantadores para diversas descobertas, em prol do desenvolvimento infantil.

Fianlizo esse estudo com o poema de Loris Malaguzzi, onde a criança se comunica de dife-
rente formas para se desenvolver.

As cem linguagem da criança

A criança
é feita de cem.
A criança tem cem mãos
cem pensamentos
cem modos de pensar
de jogar e de falar.
Cem, sempre cem
modos de escutar
de maravilhar e de amar.
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Cem alegrias
para cantar e compreender.
Cem mundos
para descobrir.
Cem mundos
para inventar.
Cem mundos
para sonhar.
A criança tem
cem linguagens
(e depois cem, cem, cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura
lhe separam a cabeça do corpo.
Dizem-lhe:
de pensar sem as mãos
de fazer sem a cabeça
de escutar e de não falar
de compreender sem alegrias
de amar e de maravilhar-se
só na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe:
de descobrir um mundo que já existe
e de cem roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:
que o jogo e o trabalho
a realidade e a fantasia
a ciência e a imaginação
o céu e a terra
a razão e o sonho
são coisas
que não estão juntas.
Dizem-lhe enfim:
que as cem não existem.
A criança diz:
Ao contrário, as cem existem.
Loris Malaguzzi
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RESUMO

Este artigo objetiva apresentar as contribuições de jogos e brincadeiras coletivas para o desenvolvi-
mento cognitivo, social e afetivo de crianças em idade pré-escolar. Por muito tempo acreditou-se que 
a educação pré-escolar visasse apenas uma socialização da criança, ou esteve identificada a uma 
função meramente assistencialista. As teorias pedagógicas e psicológicas sobre o desenvolvimento 
infantil possibilitaram mudanças não somente nas políticas públicas educacionais, como também no 
modo como as brincadeiras e jogos infantis podem contribuir para o processo de ensino e aprendiza-
gem. Mais do que desenvolver a criatividade e a socialização, é por meio dos jogos mediados pelo 
professor que as possibilidades de aprendizado de diferentes componentes do currículo escolar se 
ampliam. A ludicidade permite que o professor trabalhe, por exemplo, habilidades e competências 
descritas na Base Nacional Comum Curricular.

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Educação.

INTRODUÇÃO

O presente artigo visa apresentar a contribuição de jogos e brincadeiras para o processo de 
ensino e aprendizagem, do qual o educando é o ator principal. Por meio de atividades revestidas de 
ludicidade que a criança aprende a se expressar, cooperar, e desenvolve a capacidade de elaborar 
e operar respostas às situações aleatórias e diversificadas que ocorrem durante o jogo/brincadeira, 
o que pressupõe o trabalho em equipe para atingir os objetivos.

A prática de esportes, os jogos e as brincadeiras são atividades ricas em situações impre-
vistas, que trazem a possibilitam ampliar o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo e social.

A Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) enfatiza o desenvolvimento de competências 
como foco da Educação Básica, na qual o ensino infantil está incluído. A definição de competências 
é assim apresentado:

Competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimen-
tos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho. (BRASIL, 2018, p. 8)
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Tanto o jogo quanto a brincadeira coletiva impõem a formação de uma microssociedade, na 
qual os participantes concordam em seguir as regras estabelecidas. Com isso, essas atividades 
lúdicas estão em acordo com as competências necessárias para o desenvolvimento da trajetória 
escolar do aluno desde a Educação Infantil.

Este artigo foi organizado de forma a apresentar a utilização de jogos e brincadeiras durante 
a educação pré-escolar, pois é esse período de educação formal foi considerado por muito tempo 
como mera recreação, um passatempo e não uma fase do desenvolvimento infantil tão importante 
quanto o período escolar.

Em seguida, será apresentado como essas atividades lúdicas contribuem para os objetivos 
a serem alcançados com a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no pro-
cesso de ensino e aprendizagem.

APRENDENDO COM JOGOS E BRINCADEIRAS

A Educação Infantil já foi considerada um tempo de brincar fora de casa, apenas uma porta de 
entrada para a educação “séria” que seria promovida na escola. As instituições de educação infantil 
não eram sequer vistas como “escola”, já que se acreditava que a criança não aprendia nada com 
essa modalidade.

Com o avanço dos estudos sobre a Psicologia da Criança, o advento de teorias pedagógicas 
que demonstraram que a criança aprende com tudo que a cerca, a importância dos espaços de Edu-
cação Infantil passou a receber maior interesse das autoridades e dos responsáveis pela formulação 
das Políticas Públicas, não apenas de Educação, mas também de bem-estar social.

Afinal, reconhecer a criança, desde a mais tenra idade, como um sujeito pleno de direitos, 
garante seu desenvolvimento integral, como pregam os documentos orientadores e normatizadores 
da Educação básica.

O período pré-escolar é caracterizado por muitas aquisições na vida da criança: a marcha, 
a fala, o controle corporal, formação da imaginação e de representar usando diferentes linguagens. 
Essas aquisições não são apenas biologicamente determinadas, mas histórica e culturalmente pro-
duzidas nas relações social, mediadas por parceiros mais experientes.

Se o homem sempre começou colocando-se a si mesmo em seus objetos de conhecimento, 
atribuindo a estes uma existência e uma atividade conformes à imagem que tem das suas, o 
quanto essa tentação não deve ser forte quando se trata de um ser que vem dele e deve tor-
nar-se semelhante a ele – a criança, cujo crescimento ele vigia, guia e a quem muitas vezes 
lhe parece difícil não atribuir motivos ou sentimentos complementares aos seus. (WALLON, 
2007, p. 9)

Compreender o estágio de desenvolvimento em que a criança se encontra é fundamental para 
o planejamento de atividades que envolvam jogos e brincadeiras. Vygotsky (2007) nos esclarece 
sobre essa necessidade:

(...) se ignorarmos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colo-
cá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de um estágio de desen-
volvimento para outro, porque todo avanço está conectado com uma mudança acentuada 
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nas motivações, tendências e incentivos. (...) A maturação as necessidades é um tópico 
predominante nessa discussão, pois é impossível ignorar que a criança satisfaz certas ne-
cessidades no brinquedo. Se não entendermos o caráter especial dessas necessidades, 
não podemos entender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade (p. 108).

Antes de completar três anos, a criança reproduz os comportamentos ligados às situações 
cotidianas nos jogos de faz-de-conta. Ela atribui aos objetos significados distintos dos que eles têm. A 
conduta de viver de modo lúdico situações cotidianas amplia as oportunidades de compreensão das 
experiências e progressos do pensamento. A criança usa a imaginação para reproduzir recordações 
e assim aperfeiçoa sua atividade cognitiva. Ela não tem capacidade de abstração, mas a imitação é 
seletiva: ela é dirigida àqueles a quem ela tem afeto, ou lhe despertam interesse.

A criança repete nas brincadeiras as impressões que acabou de viver. Reproduz, imita. Para 
as menores, a imitação é a regra das brincadeiras. A única acessível a elas enquanto não 
puder ir além do modelo concreto, vivo, para ter acesso à instrução abstrata. Pois, inicial-
mente, sua compreensão é apenas uma assimilação do outro a si e de si ao outro, na qual a 
imitação desempenha precisamente um grande papel. (Wallon, 2007, p. 67)

A importância das atividades em grupo, nos jogos de faz-de-conta, é que as crianças vão 
assumindo diferentes papéis sociais e assim compreendem as diferentes relações existentes entre 
as pessoas.

As atividades que envolvem movimentos variados são importantes para o desenvolvimento 
do sistema sensório-motor, mas é importante entender que o domínio de uma atividade leva algum 
tempo, que é próprio para cada indivíduo.

De idade em idade, [as brincadeiras] indicam o advento das mais diversas funções. Funções 
sensório-motoras com suas provas de destreza, de precisão, de rapidez, mas também de 
classificação intelectual e de reação diferenciada, como na brincadeira elefante voa. Fun-
ções de articulação, de memória verbal e de enumeração, como as parlendas que as crian-
ças pequenas aprendem umas das outras com tanta avidez. Ou ainda funções de sociabi-
lidade, na forma dessas partidas que opõem equipes, clãs, bandos, em que os papéis são 
distribuídos tendo em vista a colaboração mais eficaz para o sucesso contra o adversário. 
(WALLON, 2007, p. 58).

É essencial que o professor proponha situações adequadas à situação evolutiva das crianças, 
compatibilizando as dificuldades de acordo com as conquistas já efetivadas.

Os jogos com bola e corda, assim como os jogos de saltar e agarrar, favorecem o desenvol-
vimento da coordenação motora e o desenvolvimento da socialização. As crianças podem decidir 
como se dará a formação dos grupos, as regras e as punições para quem violá-las. Desta forma, 
estarão se preparando para compreender as regras que vigoram em vários jogos.

Wallon (2007, p. 66) aponta que “As regras do jogo muitas vezes são a organização ao acaso, 
compensando assim o que o simples exercício das aptidões poderia ter de regular e monótono”

Para Vygotsky (2007, p. 110),

(...) não existe brinquedo sem regras. A situação imaginária de qualquer forma de brinquedo 
já contém regras de comportamento, embora possa não ser um jogo com regras formais 
estabelecidas a priori.

O papel do professor é o de mediar as combinações e regularidades, respeitando a etapa de 
desenvolvimento em que se encontram, em acordo com o campo de experiências a ser trabalhado 
conforme a idade e etapa da educação infantil na qual o aluno se encontra.



281

Maio 2022Revista Territórios

Os jogos com palavras são variados: cantigas, contar histórias, danças de roda etc. Assim 
como nos jogos de faz-de-conta, a criança criará suas histórias e o professor poderá introduzir novas 
palavras, rimas, ritmos, gestos.

Brincadeiras e jogos se tornam uma atividade pedagógica indispensável ao processo de ensi-
no-aprendizagem, principalmente na educação infantil, desde que o professor tenha respaldo teórico 
para realizar observações e avaliações efetivas.

Durante a observação das atividades lúdicas das crianças, o professor pode identificar e me-
diar a expressão dos afetos, das frustrações e a resolução dos conflitos, como parte da educação 
socioemocional que deve ser desenvolvida em todas as fases da educação básica.

JOGOS, BRINCADEIRAS E NECESSIDADES ESPECIAIS

As terminologias para pessoas com deficiência alteraram-se bastante em pouco mais de 100 
anos. Durante séculos, foram denominadas aleijadas, inválidas, incapazes. Em 1981, a Organização 
das Nações Unidas proclamou o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”, e a palavra “deficiente” 
passou a ser usada como um adjetivo, uma característica da pessoa, não ela por completo.

A Constituição Brasileira de 1988 adotou o termo “portador de deficiência”

Na década de 1990 surge o termo “pessoa com deficiência”, em substituição a “portador de 
deficiência” (pois entende-se que a pessoa não carrega uma deficiência). A nova terminologia visa 
valorizar as diferenças e combater eufemismos.

A Declaração de Salamanca (1994) instituiu o termo “necessidades educacionais especiais” 
para abranger todas as pessoas que tenham dificuldades de aprendizagem, com ou sem deficiên-
cias. Em 2001 o termo foi adotado na Resolução nº 2, de 11 de setembro pelo Conselho Nacional 
de Educação/Câmara de Educação Básica.

O termo “Transtorno do Desenvolvimento Global” (TGD) foi usado pela primeira vez na década 
de 1980 para descrever distúrbios nas interações sociais, e engloba os transtornos do espectro au-
tista, psicoses infantis e algumas síndromes que se caracterizam por estereotipias na comunicação 
e no comportamento.

A escolarização das crianças com necessidades educacionais especiais passou por diver-
sas fases: da segregação à criação de instituições especializadas para as diversas deficiências e o 
assistencialismo.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4024/61) institui o direito dos “excep-
cionais” à educação, preferencialmente – mas não obrigatoriamente – dentro do sistema geral de 
ensino. A Lei 5692/71 alterou a LDBEN de 1961 reforçou o encaminhamento dos alunos com defi-
ciência em salas e escolas especiais ao definir “tratamento especial” a essas pessoas. As políticas 
educacionais permanecem promover ações que integrassem de fato os alunos com algum tipo de 
deficiência ao sistema regular.
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A LDBEN de 1996, no artigo 59, recomenda que os sistemas de ensino devem se adaptar às 
necessidades dos alunos, e não o contrário.

O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando ao acesso à escola 
dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como disciplina 
curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensi-
no da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação 
bilíngue no ensino regular.

A Declaração de Salamanca (1994) proclamou que todas as crianças têm direito à educação 
em escolas regulares, baseada em uma Pedagogia centrada na criança, sujeito principal do processo.

A escolarização desde cedo em crianças com necessidades especiais é importante justamente 
para que os pais possam se engajar no processo de aprendizagem da criança, já que a cooperação 
entre estes e os professores é essencial. É o caso da aquisição de habilidades básicas de autonomia, 
como a higiene, vestuário e cuidados pessoais.

Na medida em que os jogos e as brincadeiras promovem o desenvolvimento global da criança, 
a convivência de crianças com necessidades especiais torna-se essencial na reabilitação e capaci-
tação para integração social e independência pessoal.

Seus benefícios, tais como o divertimento, a oferta de contextos para a escolha, o auxílio na 
tomada de decisão e a educação quanto a regras, por exemplo, ajudam as crianças a apren-
der sobre si mesmas como um ensaio para a vida futura (...). (BROCK ET AL, 2011, p. 262).

O currículo, assim como as atividades, deve ser formulado de maneira a adaptar-se às dife-
rentes necessidades escolares especiais, e não o contrário. O espaço deve ser adaptado para que 
a criança tenha acesso a todas as dependências, materiais, brinquedos e atividades relacionadas 
ao cotidiano.

Quando falamos na utilização do brinquedo na prática pedagógica, logo nos vêm à mente os 
brinquedos educativos: jogos de montar, de encaixar, de tabuleiro. Contudo, todos os brinquedos e 
jogos podem – e devem – ser incluídos na educação de crianças, principalmente na fase pré-escolar.

Com os brinquedos, a criança adquire diversas habilidades: aprende a identificar sons, de-
senvolve a atenção, o tato, a curiosidade. No trabalho com crianças com necessidades especiais 
podem ser usados para “compensar” alguma deficiência.

Os objetos usados nas brincadeiras, principalmente para as crianças em fase pré-escolar, 
podem ser adaptados de maneira a proporcionar experiências plenas de diversão e aprendizado. Os 
jogos eletrônicos podem ser utilizados como facilitadores da aprendizagem, pois diversos softwares 
foram desenvolvidos na última década com a finalidade de facilitar a inclusão digital das crianças 
com e sem deficiência.

As crianças com necessidades especiais têm a mesma necessidade de brincar das crianças 
ditas “normais”. Elas se engajam nas brincadeiras como as outras, mas podem precisar do apoio de 
adultos e de modificações e adaptações para aproveitar plenamente as experiências decorrentes 
das atividades.



283

Maio 2022Revista Territórios

As necessidades educacionais especiais da criança devem ser supridas. Isto começa com a 
disposição para enxergar a criança como um indivíduo capaz, competente. Fatores como a motiva-
ção e as oportunidades que encontra em casa e na escola impactam na aquisição de competências.

As crianças com deficiência podem encontrar obstáculos para participar das brincadeiras so-
ciais. Dificuldades perceptivas ou motoras, cognitivas, emocionais ou falta de disposição para ajudar 
os outros prejudicam a participação nos jogos em grupo. Essas crianças, além das que demonstram 
comportamentos antissociais, sentem-se excluídas dos grupos.

Os benefícios para a criança na brincadeira inclusiva são inúmeros. Ajudam com as habilida-
des de solução de problemas, consideração de risco, aumento da aprendizagem, desenvolvimento 
linguístico e social. Desenvolvem atitudes de tolerância e respeito, incentivam a independência, a 
confiança e a autoestima.

O sentimento de pertencer a um grupo facilita a coesão social, a comunicação e a expressão. A 
brincadeira inclusiva beneficia as crianças com e sem deficiência, a família e a comunidade em geral.

O ambiente é fundamental para a brincadeira inclusiva. O modo como as crianças interagem 
com o ambiente e as pessoas influencia a maneira como elas brincam e quais as experiências que 
podem ser extraídas. Quando o ambiente não é adaptado às necessidades da criança ou quando 
ela é marginalizada – o contato com as outras crianças não é estimulado – a inclusão é seriamente 
prejudicada ou anulada.

Os ambientes sociais e afetivos são relacionados com a “alfabetização emocional”, tão impor-
tante quanto a linguística ou matemática. Estabelecer laços de amizade, aprender a avaliar riscos, 
resolver conflitos ajuda a prevenir o surgimento ou agravamento de problemas psicológicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Jogos e brincadeiras fazem parte da infância como uma atividade natural de descoberta de 
habilidades e competências que serão utilizadas durante toda a vida. Partindo dos princípios que 
norteiam a Pedagogia, a Psicologia e a Didática, o processo de ensino e aprendizagem deve res-
peitar os estágios de desenvolvimento intelectual, emocional e físico em que a criança se encontra.

Tanto o espaço para as atividades que envolvam jogos e brincadeiras como os objetos utili-
zados devem possibilitar a criação, a imaginação e a construção de cenários. Tanto Wallon (2007) 
como Vygotsky (2007) enfatizaram a necessidade de um ambiente rico em estímulos para que o 
processo de ensino e aprendizagem tenha sucesso.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre o TDAH (Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade), sua relação com a aprendizagem, comorbidades e tipos de tratamen-
to. Aborda o seu significado, caracterização e o critério diagnóstico do DSM-5 . Menciona sobre 
as alterações cerebrais responsáveis pelos sintomas de TDAH, a desatenção do portador deste 
transtorno com relação à aprendizagem, a contribuição da Neuropsicopedagogia e comorbidades 
atreladas, além de alguns tipos de tratamento indicados.

Palavras-chave: Aprendizagem; Comorbidades; Tratamento.

INTRODUÇÃO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio comportamental 
que em diferentes proporções influi no rendimento escolar, nas relações familiares e sociais, no de-
senvolvimento emocional e na autoestima (MIOTTO, 2017).

Caracteriza-se por uma disfunção atencional e executiva, assim como alteração no controle 
emocional e dos processos mentais (COSENZA, 2011, p. 136). Pode-se observar problemas de 
atenção e em alguns casos, hiperatividade e impulsividade inapropriada ao contexto.

Apresentam-se como causas problemas no desenvolvimento, toxinas, alimentação, ferimen-
tos ou má formação, problemas familiares e hereditariedade. (ABDA Acesso em 23 jun.2022).

No DSM-5 o TDAH se classifica entre os transtornos do neurodesenvolvimento, que são 
caracterizados por dificuldades no desenvolvimento que se manifesta precocemente e influenciam 
o funcionamento pessoal, social ou acadêmico. São cinco os critérios diagnósticos (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014):

CRITÉRIO A – Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade – impulsividade 
que interfere com o funcionamento ou desenvolvimento. Em ambos os domínios seis (ou 
mais) dos seguintes sintomas devem persistir por pelo menos seis meses, em um grau que 
é inconsistente com o nível de desenvolvimento, e tem um impacto negativo diretamente 
sobre as atividades sociais e acadêmicas /profissionais. Para adolescentes e adultos mais 
velhos (17 anos ou mais), pelo menos cinco sintomas são obrigatórios: DESATENÇÃO e 
HIPERATIVIDADE-IMPULSIVIDADE.

TDAH - TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
SANDRA SURCALO HEALT
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CRITÉRIO B – Vários sintomas de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade devem 
estar presentes antes dos 12 anos de idade.
CRITÉRIO C - Vários critérios de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade devem estar 
presentes em dois ou mais contextos (por exemplo, em casa, na escola ou trabalho, com os 
amigos ou familiares; em outras atividades).
CRITÉRIO D – Há uma clara evidência de que os sintomas interferem ou reduzem a quali-
dade do funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.
CRITÉRIO E – Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso da esquizofrenia 
ou outro transtorno psicótico, e não são melhor explicados por outro transtorno mental (por 
exemplo, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, transtorno 
de personalidade).

TDAH / CÉREBRO

As estruturas como a amígdala cerebral, acúmbens e hipocampo, responsáveis pela regu-
lação das emoções, motivação e o chamado sistema de recompensa (que modifica nosso com-
portamento mediante recompensas) são menores nos portadores com TDAH. Em adultos, essas 
alterações são mais leves (compensação ao menos parcial com o passar dos anos).

Os portadores de TDAH apresentam alterações na região frontal e as suas conexões com o 
resto do cérebro. Existem regiões cerebrais que não funcionam de forma correta responsáveis pelos 
sintomas de TDAH. (Marcos Ferreira, 2009). A primeira região alterada é o Sistema Atencional Ante-
rior, dependentes do neurotransmissor dopamina. A segunda região alterada é o Sistema Atencional 
Posterior (composto pelo tálamo e lobo Parietal), cujo neurotransmissor relevante é a norepinefrina. 
Esses neurotransmissores são responsáveis pela passagem de informações entre os neurônios 
durante as sinapses.

Para Solanto (2001) no aspecto neuroquímico, o TDAH é concebido como um transtorno 
no qual os neurotransmissores catecolaminérgicos funcionam em baixa atividade, enfatizando a 
desregulação central dos sistemas dopaminérgicos e noradrenérgicos, controladores da atenção, 
organização, planejamento, motivação, cognição, atividade motora, funções executivas e também o 
sistema emocional de recompensa.

APRENDIZAGEM

É necessário dois tipos de concentração: a seletiva e a sustentada para que ocorra o apren-
dizado. O portador de TDAH não consegue equilibrar esses dois lados, pois ele tem uma grande 
oscilação de atenção. O resultado é a distração e o aprendizado fica defasado.

Ele é lento na velocidade e no processamento (Tannock, 2016), apresenta pobre processa-
mento ortográfico e déficit de habilidade fonológica por confundir o som, devido ao fato de não ter 
atenção.

A Neuropsicopedagogia vem contribuir de maneira pontual quando se refere ao portador de 
TDAH. Por meio de aplicação de testes é possível avaliar as habilidades, competência e desempe-
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nho executados e partir para a intervenção.

A intervenção focará as funções executivas, auxiliando no processo de aprendizagem. Em 
parceria coma psicologia na área comportamental e com a neurologia, parte biológica, será possível 
minimizar as dificuldades apresentadas pelo portador deste transtorno.

COMORBIDADES

Comorbidade é a coocorrência de transtornos e condições médicas onde uma condição pre-
dispõe a ocorrência da outra e pode mudar ou intensificar o desfecho das mesmas. Aumenta riscos 
de saúde, piora a evolução social, pode prejudicar relação afetiva e intensificar problemas acadêmi-
cos. Deve sempre ser investigada nos transtornos neuropsiquiátricos e nos de aprendizagem.

Podem apresentar-se como:

a. Concorrente: Aprendizagem e Transtorno de Conduta

b. Sucessiva: Sintomas depressivos

c. Familiar: Coocorrência familiar (Psicopatia, Transtorno de Dependência Química e Trans-
torno Bipolar)

d. Epifenômena: TDAH ͢ Conduta ͢

e. TDQ (Transtorno de Dependência Química)

f. (Moraes, 2010; Loeber, 2000; Angold, 1999; Mc Cornick, 1995)

TDAH e TEA (Transtorno do Espectro Autista)

Embora TDAH e TEA sejam diferentes, ambos se instalam no Córtex Pré Frontal, apresen-
tando problemas de Comunicação Social e Desatenção. Pode haver oscilação de predominância na 
pré-adolescência e adolescência.(De Bruin, 2007; Musser, 2014; Lundstrom, 2014; Hofvander, 2009)

TDAH e DI (Deficiência Intelectual)

Associação frequente mas pouco detectável. Fácil confundir DI Leve com TDAH desatento 
em alguns casos (10 -33%). Suspeita deve ocorrer em casos de insucesso medicamentoso e atraso 
pedagógico e social severos. Comum em síndromes genéticas (Down, Williams, Turner, Síndrome 
Alcoólica Fetal, etc).(Jacobson, 1982; Epstein, 1991; Das, 1989; Myers, 1987).

O “Efeito TDAH” nas crianças com Deficiência Intelectual: apresentam-se mais inquietas, 
mais vulneráveis a uma evolução insatisfatória da aprendizagem, mais demora em adquirir pré-re-



288

Maio 2022Revista Territórios

quisitos.(Fee, 1994).

DI com TDAH X DI “PURO”: mais sintomas depressivos, conflitos familiares, não cumpre 
“combinados”, ansiedade, hiperatividade, habilidades sociais inadequadas, problemas acadêmicos, 
(Pearson e cols., 2000).

TDAH e EPILEPSIA

de atenção, TDAH aumenta o risco de crises epilépticas em 3X, crises epilépticas podem 
desencadear alterações de comportamento hiperativo, TDAH do tipo desatento é mais associado a 
crises epilépticas (31% versus 6% em crianças normais), (Loufti & Carvalho, 2010).

TDAH e MIGRÂNEA

Associação frequente e de causas desconhecidas, mais em TDAH Combinado: devido à 
hiperatividade, impacto maior na qualidade de vida, entendimento sobre associação ainda obscuro, 
anormalidades em neurotransmissores cerebrais parece ser o centro de ambas, risco de migrânea 
no TDAH (tipo hiperativo): 2X maior, (Arruda e cols., 2010; Parisi e cols., 2013).

A ligação apresenta-se em: insegurança, problemas do sono, distúrbios alimentares, preocu-
pação excessiva com o fracasso, oscilações de humor, inquietude excessiva com choro frequente, 
história familiar de migrânea.

A MAIORIA DOS CASOS DE TDAH (70%) TEM COMORBIDADE COM OUTRAS CONDIÇÕES 
MÉDICAS, NEUROLÓGICAS E/OU PSIQUIÁTRICAS.

TDAH e Problemas Neuropsiquiátricos: A presença dos sintomas do TDAH pioram nos trans-
tornos e sua evolução. A presença de Fobia Social e Transtorno Opositivo Desafiador no TDAH 
sinaliza persistência para a fase adulta da vida.(Rohde e Polanczyk, 2007; Karam e cols., 2015).

TDAH e Problemas Médicos Comuns ou Neurológicos: obesidade (Cortese, 2015), distúrbios 
do sono (Mooji, 2005), epilepsia (Palmini, 2006), cefaléias/ enxaquecas. Transtornos: Desenvolvi-
mento, Coordenação (50% dos casos de TDAH) (Pereira e cols., 2005), Tique (25 – 50% dos casos) 
(Suarez e cols., 2006), Distúrbio de Processamento Auditivo (Mattos & Desgualdo, 2006), Cáries e 
má saúde bucal (Veloso, 2013) .

TDAH e Escola: dislexia, disgrafia, disortografia, bullying, comportamento antissocial (Trans-
torno de Conduta), distúrbio do Processamento Auditivo, (Ciasca, 2006; Du Paul, 2007; Mattos, 
2006).

TDAH e TIQUES
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Ligação genética é muito forte. Criança com TDAH: 3 – 7% dos casos. Jovens com Tiques 
crônicos ou Tourette: 55% de TDAH. A associação do TDAH em pacientes com Tiques desencadeia 
comportamentos agressivos/ explosivos e tem grande impacto social. (Dalsgaard, 2002; De Mattos 
e Mattos, 1999; Bush, 2002; Freiman, 2006; Sukhodolsky, 2003).

TRANSTORNO DE ANSIEDADE no TDAH

Ansiedade de separação (23 a 31%). Fobias simples (23%). Fobia social (11 a 15%). Ansieda-
de generalizada (40%). Transtorno de pânico (3 a 5%). Transtorno de estresse pós-traumático (3%). 
(Rohde e Mattos, 2003).

TDAH e TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM

Frequentemente associadas (20 a 30% dos casos de TDAH).Alto risco de herança genética 
em ambos. Evidentes ainda mais durante a fase educativa formal. Aprendizagem escolar requer 
todos os tipos de atenção. Perfil multidisciplinar de diagnóstico e de abordagem terapêutica. Requer 
atenção das autoridades e profissionais de saúde, educação e assistência social. (Ciasca, 2010).

TDAH e TD (Transtorno Depressivo)

Há 5 – 40% de prevalência no TDAH. Mais em meninas e no TDAH predominantemente 
desatento. Gerado pela incapacidade escolar e familiar. Baixa autoestima. Depressão leve: prioriza 
o tratamento do TDAH. Pode gerar irritabilidade: confunde com TOD (Transtorno Opositor Desa-
fiador). Sintomas recorrentes, severos e com ideação suicida: priorizar o tratamento dos sintomas. 
(Moraes, 2010).

TDAH e TDC (Transtorno do Desenvolvimento e Coordenação)

50% dos pacientes com TDAH apresentam sintomas de TDC. Associação frequente: 5X mais 
comum nas crianças com TDAH em comparação com a população normal. Ambos crônicos e per-
sistentes, O TDAH piora o prognóstico e o desfecho social e acadêmico de crianças com TDC. Eleva 
o risco de baixa autoestima, depressão, desistência escolar e redução das atividades acadêmicas 
nas crianças afetadas (55% mais de risco). Programas de treinamento motor são pouco eficazes. 
(Poltajko, 1995; Hellgren, 1993; Pastura, 2005).

TDAH e THB (Transtorno de Humor Bipolar)
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O risco suicida é menor no TDAH. O TDAH tem maiores problemas de aprendizagem na 
escola, enquanto o THB tem problemas de rendimento escolar (em menor proporção). O TDAH 
tem associação com atrasos de desenvolvimento e o THB tem maior associação com transtornos 
depressivos. O TDAH é controlável e enganado pelos outros e o THB é controlador e tem mania de 
grandeza. TDAH apresenta agitação e desatenção constante e regular e o THB apresenta agitação 
oscilante e súbita (depende dos pensamentos). (Papolos, 2002; Geller, 2002).

TDAH e TOD (Transtorno Opositivo Desafiador)

Pode apresentar sinais de risco em pré-escolares quando há presença de TDAH combinado.

TDAH e TUSP (Transtorno de Uso de Substâncias Psicoativas)

Crianças com TDAH (40%) risco de desenvolver personalidade antissocial, abuso de subs-
tâncias ou de se envolver em criminalidade na adolescência/adulta. Perfil do TDAH para TUSP: 
curiosidade excessiva, impulsividade, análise fraca dos perigos, baixa autoestima, tendência às más 
companhias, preconceito/ discriminação, história familiar de TUSP, usa drogas mais cedo (maior 
quantidade), vicia mais rápido curso mais longo de dependência, demora mais para buscar trata-
mento, desiste mais cedo do tratamento.(Biederman, 1998; Romano, 2003).

TRATAMENTO

O tratamento do TDAH deve ser uma combinação de medicamentos, plano de tratamento 
psicoeducacional geral, orientação aos pais e professores e técnicas específicas que são ensinadas 
ao portador.

A Terapia Cognitivo Comportamental é realizada pelo psicólogo e o fonoaudiólogo é reco-
mendado no tratamento onde há casos específicos de Transtorno de Leitura (Dislexia) ou Transtorno 
de Expressão Escrita (Disortografia) simultaneamente.

Com relação à medicamentos, existem as fórmulas de liberação imediata, as de ação inter-
mediária e as de uso único diário.

Os estimulantes de liberação imediata incluem compostos de metilfenidato e anfetamina. O 
metilfenidato tem ação de efeito rápido (dentro de 20 a 60 minutos) e atinge concentração plasmáti-
ca máxima dentro de 1 a 2 horas após a ingestão, com uma meia vida de eliminação de 3 a 6 horas 
(Hoffman e Lefkowitz, 1996; Wilens e Spencer, 1999).

O metilfenidato é comercializado em fórmulas de ação intermediária. Esses compostos são 
projetados para durar mais tempo do que as fórmulas de liberação imediata e têm um início de ação 
um pouco mais lento. Fórmulas mais novas como o Metadate CD e a Ritalina LA têm um efeito clí-
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nico bimodal (imediato e posterior), projetado para reproduzir a ação do metilfenidato de liberação 
imediata administrado duas vezes por dia (Novartis Pharmaceuticals, 2002b).

As fórmulas de estimulantes de uso único diário são comercializadas como Concerta e Adde-
rall XR. O Concerta apresenta o metilfenidato em um sistema de liberação oral osmótica semelhante 
ao metilfenidato de ação imediata administrado três vezes por dia. A duração da ação do Concerta 
é de 10 a 14 horas (Pelham et al., 2001). O Concerta apresenta uma curva ascendente de concen-
tração plasmática de metilfenidato ao longo do dia. O Aderall XR foi projetado para simular a ação 
do Aderall de liberação imediata administrado duas vezes por dia (Shire Pharmaceuticals, 2001).

O Venvanse (dimesilato de lisdexanfetamina) é uma forma inativada de anfetamina, ela está 
unida a um aminoácido, lisina. Após ser absorvido no intestino o Venvanse chega ao sangue, onde 
enzimas presentes nas células vermelhas o quebram em d-anfetamina, a forma ativa por até 14 
horas (melhoramentocognitivo.blogspot.com . Acesso em 23 maio.2022.

Adesivos transdérmicos

É um sistema cutâneo de liberação transdérmica de metilfenidato. O sistema envolve um ade-
sivo transdérmico, usado no quadril, que contém metilfenidato solúvel em uma tecnologia de difusão 
com um adesivo de silicone e acrílico. Cada adesivo tem duração de até 12 horas. É comercializado 
com a marca Daytrana ( o uso inadequado do Daytrana pode causar morte ou efeitos colaterais 
graves no coração).(Drugs.com/Know more. Be sure. Acesso em22 maio. 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fato do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) ser estudado ao longo do 
tempo não impediu o avanço e aprimoramento de pesquisas sobre este tema. A Neuropsicopeda-
gogia vem colaborando ativamente junto com áreas afins (Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia, 
Pediatria, Neurologia, Psicomotricidade) em benefício das crianças portadoras deste transtorno, 
mediante processo de avaliações neuropsicológica e clínica determinando um ponto de partida para 
o tratamento. Mesmo sabendo que o transtorno perdura durante a vida, faz-se necessário minimizar 
o seu desconforto por intermédio de intervenções ou medicamentos.
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RESUMO

Este artigo analisa a prática do professor, sua formação, e quais as competências que se fazem 
necessárias no exercício de sua carreira. Destaca também a relevância da metodologia adotada pelo 
professor, a prática da avaliação contínua e o uso de instrumentos tecnológicos, como os recursos 
para a melhora da prática docente. Foram analisadas neste trabalho as mudanças da prática do 
professor que ocorreram a partir das transformações sociais. Enfatizou-se que a formação continu-
ada oportuniza a construção de novos conhecimentos, apropriação de novas técnicas de ensino, 
e ainda a possibilidade de compartilhar experiências coletivamente. Discutiu-se também como a 
utilização das novas tecnologias podem auxiliar na organização do trabalho pedagógico, que exige 
do docente o desenvolvimento de novas habilidades, e o domínio das novas linguagens.

Palavras-chave: Professor; Qualificação Profissional; Abordagem reflexiva.

INTRODUÇÃO

O processo de formação precisa ser constante e é uma realidade a todas as profissões, jus-
tificando assim este trabalho na medida em que associada a esta formação para o desenvolvimento 
profissional está o conceito de aquisição e desenvolvimento de competências.

As mudanças são lentas e dependem também da participação da sociedade. Para se mudar 
a maneira de ensinar pode-se aproveitar conceitos de práticas que deram certo. O resgate das ex-
periências pessoais e coletivas é a única forma de evitar os “modismos” pedagógicos. Ao mesmo 
tempo, é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem análise crítica ou esforço 
de mudança. É preciso estar aberto às novas ideias e procurar diferentes métodos de trabalho, mas 
sempre partindo de uma análise das práticas pedagógicas. O conhecimento do professor é construído 
no seu próprio cotidiano, mas ele não é resultado exclusivo de sua experiência na escola.

Pergunta-se até que ponto pode-se dizer que a formação do professor exige, além da forma-
ção inicial, aprendizado no dia-a-dia da sala de aula e reuniões com seus pares, também necessita 
de formação continuada e atualizações?

Este artigo tem por objetivo geral analisar a prática do professor e sua formação para uma 
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melhor qualificação profissional. Como objetivos específicos: estudar a necessidade de formação 
continuada para os professores; analisar as metodologias, avaliações e as tecnologias usadas pelo 
professor na sala de aula; discutir sobre o fracasso da educação e a necessidade de profissionais 
desafiadores na prática docente.

Este trabalho iniciará explicando a formação do professor, sua formação e competências; dis-
cutiu a pedagogia tradicional e a pedagogia reflexiva, abordou também sobre o professor e o uso da 
tecnologia na sala de aula. Trata-se de uma revisão bibliográfica para o levantamento de dados em 
livros, internet e revistas científicas, que debatem e proporcionam reflexões, propostas que contribuí-
ram para uma maior abrangência da temática apresentada neste artigo. Especialistas em educação 
como Nóvoa (1995); Perrenoud (2000) e Morin (2006).

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

O papel do professor, sua formação, competências e carreira constituem temas frequentes 
nos debates sobre educação, tanto no que se refere aos aspectos políticos, como aos pedagógicos.

No plano da formação de professores, a formação inicial acontece nos cursos de magistério 
ou superior e a formação continuada, desenvolvida ao longo da trajetória profissional do docente.

Os cursos de graduação são ministrados em um contexto distante da preocupação com a 
educação básica. Os professores formadores que atuam nesses cursos, quando estão em institui-
ções de qualidade, são mais preocupados com suas pesquisas acadêmicas do que com o ensino 
em geral, e menos interessados ainda no ensino da educação básica. De um modo geral, consta-
ta-se concentração maior da participação das mulheres nos segmentos profissionais relacionados 
às áreas de saúde e ensino.

Como não se forma um profissional apenas com as fundamentações teóricas, é imprescin-
dível o conhecimento prático, que pode ser obtido a partir de experiências da carreira profissional 
ou com a pesquisa e a extensão realizada nas instituições de ensino superior. Sabe-se que grande 
parte da formação é prática, provêm da troca de experiências com os colegas de profissão, a partir 
de discussão situações que promovam a reflexão.

Há, certamente, professores com bom nível de competências e habilidades profissionais, 
social e eticamente comprometidos com seu trabalho. Entretanto, as deficiências de forma-
ção inicial e a insuficiente oferta de formação continuada, aliadas a outros fatores, têm como 
resultado professores mal preparados para as exigências mínimas da profissão domínio dos 
conteúdos, sólida cultura geral, domínio dos procedimentos de docência, bom senso peda-
gógico. (LIBÂNEO 2004, p. 32).

O professor possui papel de mediador do processo ensino-aprendizagem, e de estimular a 
postura reflexiva e investigativa do aluno. Desta maneira ele colabora para a construção da autonomia 
de pensamento e de ação, aumentando a participação social e desenvolvimento intelectual, capacitan-
do os alunos a exercerem o seu papel de cidadão do mundo e auxiliando na sua profissionalização.

Nesse contexto o professor precisa saber lidar com os erros, ajudar os alunos adquirir habilida-
des como: fazer consultas em livros, entender o que lê tomar notas, fazer síntese, redigir conclusões, 
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interpretar gráficos e dados, realizar experiências e discutir os resultados obtidos.

É no ambiente escolar que, muitas vezes, as dificuldades de aprendizagem são notadas, uma 
vez que o indivíduo não corresponde ao padrão comportamental exigido para aprender e desenvolver 
habilidades específicas.

Os alunos que não atingem um rendimento escolar satisfatório são, eventualmente, rotulados 
e discriminados, sem que se considere a existência de outros fatores que podem dificultar o processo 
de ensino e aprendizagem.

Os autores Vygotsky (1994), Leontiev (1978) e Luria (1991) afirmam que os homens têm uma 
ação mediadora no processo de apropriação e objetivação da realidade. O professor precisa ter 
competências e propor atividades que despertem o interesse do aluno.

O conhecimento do professor é construído no seu próprio cotidiano, mas ele não é resultado 
exclusivo de sua experiência na escola. Esta formação provém de cursos de formação docente e 
de programas institucionais de formação continuada. As instituições de ensino superior devem ser o 
lugar de socialização dos conhecimentos acumulados historicamente e também precisam promover 
a geração e criação de novos conhecimentos.

Para o docente, não é suficiente possuir o conhecimento, ele precisa saber como fazer para 
que os seus alunos possam se apropriar destes conteúdos, aprendê-los.

A PEDAGOGIA TRADICIONAL E A PEDAGOGIA REFLEXIVA

As transformações ocorridas no cenário educacional após a aprovação da LDB de 1996 (BRA-
SIL, 1996), provocaram a reestruturação do processo de ensino e aprendizagem. Foram valorizadas 
as competências, habilidades e a formação profissional do professor.

Na sociedade atual, as competências são essenciais para que o indivíduo tenha sucesso 
na vida social e profissional. A forma de conduzir suas relações, responsabilidades e carreira são 
determinadas pela capacidade de conviver e resolver as situações cotidianas e os resultados depen-
dentes da forma como os problemas são solucionados. A sala de aula é um espaço constituído por 
indivíduos oriundo de diferentes meios sociais, formação religiosa, configurações familiares, poder 
aquisitivo e os professores precisam liderar essa diversidade e resolver conflitos utilizando-se de 
seus conhecimentos adquiridos ao longo do processo acadêmico.

A abordagem reflexiva considera todo processo pelo qual se apreende e ensina-se concomi-
tantemente. Esta ganhou destaque como proposta educacional para o enfrentamento do analfabe-
tismo e da evasão escolar. Caracterizada como capacidade de pensar e/ou refletir sobre uma ação 
ou atividade desenvolvida em situações reais de ensino, esta concepção de ensino contrapõe-se a 
tradicional.

Na pedagogia tradicional a relação com o professor baseia-se em autoridade e disciplina e o 
aluno é um receptor passivo do conteúdo. A metodologia utilizada são aulas expositivas e exercícios 
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além do dever de casa, desconsiderando os outros meios e instrumentos facilitadores da mediação 
e aprendizagem. Os instrumentos de ensino limitam-se ao quadro negro e o giz e apagador e as 
aulas são expositivas. O método de avaliação se restringe aos resultados obtidos no produto final, e 
se baseiam na aplicação de testes e provas orais e escritas, desconsiderando o processo de ensino.

Na pedagogia progressista a escola precisa se adequar às necessidades individuais e co-
letivas. A relação professor-aluno ocorre em um clima democrático, e o docente deve conhecer a 
comunidade e propiciar experiências e o protagonista é o aluno, que precisa ter oportunidades de 
buscar, conhecer, experimentar.

O conhecimento é algo inacabado, a ser descoberto e reinventado, baseado em experiên-
cias cognitivas de modo progressivo. Conceitos e conteúdos precisam ser repensados a partir da 
experiência do ano anterior, exercícios e provas precisam ser refeitos analisando sua eficiência, não 
se pode utilizar os mesmos textos e provas por vários anos, por uma questão de comodidade. O 
professor precisa explorar novas alternativas teórico-metodológicas para inovar a forma de ensinar, 
aprender, pesquisar e mudar sua forma de avaliar.

A avaliação deverá considerar todo o percurso e vivências do educando em sala de aula e 
centrada na qualidade e não na quantidade, no processo e não no resultado. Um trabalho individual, 
e com aulas bem planejadas visando tirar as dúvidas dos alunos poderá ajudar o aluno a melhorar 
seu desempenho.

O aluno deve ser incentivado a ler artigos na sala de aula que possibilitem a diferenciação do 
conhecimento científico e senso comum, e também relacionados à diversidade cultural. Essa ten-
dência retira o professor e os conteúdos disciplinares do centro do processo pedagógico. O aluno 
precisa desenvolver sua curiosidade, criatividade, inventividade e torna-se participante no processo 
de ensino aprendizagem.

A PRÁTICA EDUCATIVA

A prática educativa traz conhecimentos e experiências culturais que tornam os indivíduos 
aptos a atuar no meio social e a transformá-lo. Através da ação educativa estabelece-se uma troca 
de influências entre meio social e os indivíduos. Tais influências se manifestam através de conheci-
mentos, experiências, valores, crença, modos de agir, técnica e costumes acumulados e transmitidos 
para as novas gerações.

No sentido amplo, a educação compreende os processos formativos que ocorrem no meio 
social, em várias instituições e atividades. Podem decorrer da organização econômica, política e 
legal de uma sociedade, da religião, dos costumes, das formas de convivência humana. Neste con-
texto a educação ocorre em instituições específicas, escolares ou não, com finalidades explícitas de 
instrução e ensino mediante uma ação consciente, deliberada e planificada embora sem separar-se 
dos processos formativos gerais.

A escola continua incentivando a aprendizagem mecânica, o modelo clássico em que o pro-
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fessor expõe no quadro- o aluno cópia, memoriza na véspera das provas, nelas reproduz conheci-
mentos memorizados sem significado, e os esquece rapidamente. Os alunos passam anos de sua 
vida estudando, segundo esse modelo, informações que serão esquecidas rapidamente.

A atualização e a produção de novas práticas de ensino acontecem a partir de uma reflexão 
partilhada nas reuniões pedagógicas e do esforço em encontrar respostas para problemas educativos. 
Portanto, há necessidade de se formar educadores que sejam capazes de refletir, criar e transfor-
mar suas práticas com fundamentação teórica. Assim, diante destas reflexões, podemos dizer que 
existem outras práticas pedagógicas além da escolar e que devemos ir ao encontro desses novos 
conhecimentos.

Nenhuma mudança vai acontecer se as condições materiais, salariais e de infraestrutura não 
estiverem asseguradas. A discussão sobre a formação é indissociável das políticas de melhoria das 
escolas e de definição de uma carreira docente digna e valorizada.

Há dificuldades dos professores em lidar com novos problemas sociais e psicológicos que 
acompanham os alunos que entram na escola (familiares, de saúde, de comportamento social, con-
corrência dos meios de comunicação, desemprego, migração).

Os professores não respondem sozinhos pelos fracassos da escola, outros fatores interferem 
nos resultados como as políticas educacionais, os baixos salários, a formação profissional insuficiente, 
a falta de condições de trabalho, falta de estrutura de coordenação e acompanhamento pedagógico. 
Todos estes fatores contribuem para o fracasso escolar

Segundo Jussara Hofmann (2013)

A escola vive um verdadeiro apagão. A falta de professores, a desvalorização da profissão 
e má qualificação, faltam de escolas e escolas sucateadas, falha de equipamentos, salas 
de aula lotadas de alunos, onde impera um ambiente de indisciplina Enquanto o discurso é 
de uma escola inclusiva, a realidade mostra o abandono dos alunos, onde não há a possibi-
lidade do acompanhamento de todos os alunos nas suas aprendizagens, além do descaso 
coma a qualificação e formação do corpo docente, ausência de reuniões pedagógicas, a 
falta de ações do incentivo à leitura e a recursos tecnológicos na escola. (HOFMANN 2013, 
p 23).

O processo educativo é sempre contextualizado social e politicamente; há uma relação de 
dependência da sociedade que lhe faz exigências, determinam objetivos e lhe provê condições e 
meios de ação.

Os desafios encontrados na escola estão ligados à fragilidade e vulnerabilidade em que ela 
se encontra. Além disso, nestas instituições encontram-se docentes despreparados, comunidade 
alienada ao contexto escolar e mais preocupada em receber os benefícios assistenciais, gestão 
centralizadora, onde as relações de poder prejudicam o funcionamento da escola

A prática educativa, portanto, é parte integrante da organização social. A escola facilita a 
socialização entre os indivíduos e a conscientização acerca do mundo atual e orienta na busca de 
novas formas de relações em detrimento das relações individualistas.

O PROFESSOR E O USO DA TECNOLOGIA NA SALA DE AULA
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Como esperar que nossos alunos, fiquem sentados, quietos e “disciplinados” numa sala de 
aula, ouvindo passivamente conteúdos que podem achar facilmente, mais atualizados e muitas vezes 
de melhor qualidade, na internet?

O jovem em contato com os diversos meios acostuma-se a digerir as informações que chegam 
à alta velocidade e diversificada. Quando esse jovem entra na sala de aula e encontra o professor 
diante de um quadro-negro, um giz na mão e o livro didático sobre a mesa é como se precisasse 
desacelerar seu cérebro e trabalhar em slow-motion. Para alguns estudantes é muito complicada 
essa freada brusca e sua natural agitação acaba sendo vista como indisciplina, tornando assim ainda 
mais difícil à atividade docente.

Tratando-se de telemática na educação, o assunto assume um valor estratégico imediato, pois 
a maioria dos professores de todos os níveis educacionais tem nos livros-textos, nas apostilas e na 
exposição oral, os principais instrumentos pedagógicos e didáticos em sala de aula. A necessidade 
de remodelar cursos e métodos de ensino existe em função de facilitar a árdua missão de educar e 
ao mesmo tempo motivar para que o que for ensinado seja absorvido de maneira prazerosa.

Com o atual avanço e a disseminação das tecnologias de informação e comunicação, vêm-
-se criando novas formas de convivência, novos textos, novas leituras e novas escritas, oferecendo, 
assim, múltiplos caminhos e alternativas.

As novas linguagens permitem um distanciamento do discurso monológico da resposta certa, 
da sequência linear de conteúdos de estruturas rígidas e dos saberes prontos. Se o compromisso 
do professor é renovar, deve levar em conta à flexibilidade, a interconectividade, a diversidade que 
há no mundo das relações sociais e nos interesses dos envolvidos no processo de aprendizagem, 
colocando como meta da educação o preparo do aluno.

Os recursos informáticos funcionam como ferramentas de apoio às atividades executadas por 
alunos e professores envolvidos no processo. Por isso, o computador não é mais o instrumento que 
ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo, ou seja, o aprendizado 
ocorre pelo fato de ele estar executando uma tarefa por intermédio do computador.

Hoje o grande fascínio dentre os alunos é a Internet, a facilidade de acesso às informações 
e à comunicação com seus colegas e professores os mantém conectados diariamente. A TV Digital 
chega com excelentes possibilidades para implementar as tecnologias educacionais.

Segundo Valente (1999), “a análise do sofware procura enfatizar em que medida ele contribui 
para o desenvolvimento da compreensão, segundo qual o aluno se prepara para a sociedade do 
conhecimento.

No entanto, o uso de computadores na escola ainda não está tão disseminado em nosso país 
(e em muitos de nossos vizinhos). Pesquisa divulgada mostrou que 63% dos estudantes brasileiros 
dizem que o lugar mais habitual para acessar a internet é a escola. Porém, esses mesmos jovens 
afirmam que metade dos professores não utiliza nem recomenda a rede. E apenas um em cada dez 
entrevistados aprendeu a usar a ferramenta com um educador.

A sala de aula continua tradicional, às vezes com audiovisual e filmes apenas para ilustrar o 
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conteúdo. O computador continua sendo usado apenas como ferramenta de apoio ao professor e 
ao aluno, apesar de que há muitos espaços para aproveitar mais essa ferramenta.

Atualmente, com a Internet e a tecnologia, temos a oportunidade de aprender de muitas ma-
neiras. Com isso ensinar é um desafio hoje em dia, temos subsídios demais, fontes, diversos modos 
de ver a vida. Necessita-se pensar melhor de como utilizar a tecnologia, como ensinar e mediar 
atividades diferentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho analisou a formação pedagógica do professor no que se refere, tanto a inicial 
quanto a continuada. Foram comparadas as práticas docentes na pedagogia conservadora e a pro-
gressista. Ressaltou-se a importância da dialogicidade na relação professor aluno, e da construção de 
um ambiente de cooperação. Sugeriu-se trabalho com projetos pedagógicos, como uma alternativa, 
para transformar o espaço escolar em um local aberto à construção de aprendizagens significativas 
e o repensar da prática pedagógica, que englobem temas levantados a partir do interesse ou uma 
situação-problema dos alunos que se relacionem com os objetivos do PPP e seja baseado na LDB.

A equipe docente através de uma avaliação diagnóstica e das relações cotidianas estabele-
cidas com a comunidade pode realizar projetos interdisciplinares mais adequados a esse espaço 
social. Assim o trabalho entre as disciplinas será valorizado e poderá envolver as diferentes áreas 
do conhecimento.

O professor deve fazer da aprendizagem um processo significativo, no qual o conhecimento 
a ser aprendido faça algum sentido para o aluno na sua vida cotidiana. Concluiu-se que para uma 
melhora na qualidade de ensino existe a necessidade de o professor adotar uma metodologia eficaz 
e diferenciada, utilizar com competência os instrumentos tecnológicos, fazer o planejamento e siste-
matização de atividades, possibilitando uma aprendizagem significativa e dinâmica para o educando 
e praticar a avaliação contínua do processo.

O professor precisa acompanhar a aprendizagem do aluno e identificar as dificuldades que ele 
encontra para resolver as atividades propostas. Os erros devem ser usados para a busca de novas 
estratégias, para que o aluno tenha um melhor resultado. O professor deve intervir ajudar e orientar 
o aluno para depois avaliar. A avaliação não deve ser uma infinidade de provas e trabalhos, notas 
por participação, vistos em cadernos, que não refletem a efetivação da aprendizagem.

A Avaliação contínua pressupõe domínio do fazer pedagógico, clareza do conhecimento es-
sencial a ser ensinado, apreendido. É a oportunidade constante para que os alunos apresentem o 
que aprenderam, com atividades diversificadas e desafiadoras.

As reflexões e discussões sobre avaliação escolar são importantes para que ocorram mu-
danças, que contribuam para que a avaliação cumpra o seu verdadeiro papel, que é o de melhorar 
o ensino e a aprendizagem.

O profissional da educação deve ser alguém criativo, competente e comprometido com as 
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novas tecnologias. Essas causam grande impacto na educação e determinam uma nova cultura na 
sociedade, novos valores e diferentes necessidades aos educadores, tanto no sistema presencial 
quanto à distância.

O principal desafio dos pais e professores é ajudar a criança a adquirir confiança em si mes-
ma, a acreditar na própria capacidade. É importante saber que as pessoas aprendem de diferentes 
maneiras, e que devem ser utilizadas estratégias adequadas para a aprendizagem e os critérios de 
avaliação devem ser revistos.

A atualização e a produção de novas metodologias de ensino acontecem a partir de uma 
reflexão partilhada nas reuniões pedagógicas e do esforço em encontrar resposta para os desafios 
educativos

Pode-se perceber que existe uma dificuldade em trabalhar de forma interdisciplinar. Os pro-
fessores relutam em deixar seus conteúdos tradicionais, e para isso é necessário o envolvimento do 
todos os professores relacionados para que haja sincronia entre os trabalhos desenvolvidos.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre os pontos positivos das salas multietárias. As 
classes multietárias são uma das formas de tornar a educação de fato inclusiva. A criança mais 
nova e mais estimulada pode se juntar a colegas mais velhos que estejam no mesmo momento de 
aprendizagem, e trabalhar motivada. Assim como a criança mais velha, e com alguma dificuldade, 
continua tendo parceiros, ainda que mais novos. Na Educação Infantil, é fundamental que os pequenos 
desenvolvam habilidades sobre o cuidar de si mesmo e do outro. Ao interagir com os mais novos, 
os mais velhos precisam considerar as necessidades dos colegas, reconhecer suas fragilidades e 
se dispor a fazer concessões e a auxiliá-los.

Palavras-chave: Interação; Agrupamentos; Convivência.

INTRODUÇÃO

A maioria de nós foi educado em um sistema escolar em que os alunos eram separados de 
acordo com a idade. Assim também foi com nossos pais e nossos avós, o que nos induz a pensar que 
tal estrutura escolar é natural e universal. Entretanto, não é – nem geográfica nem historicamente. A 
cultura do agrupamento escolar por idade é produto dos três últimos séculos, alinhada ao pensamento 
que nasceu na Revolução Industrial, sendo política e administrativamente conveniente. Entretanto, 
agrupar crianças com base em um único critério (neste caso, a idade), não gera, necessariamente, 
um grupo homogêneo para outros aspectos, como por exemplo, as competências e habilidades das 
crianças. É claro que existem padrões de desenvolvimento infantil que podem ser associados à idade. 
Porém, achar que todas as crianças da mesma idade estão no mesmo momento de desenvolvimento, 
é um grande equívoco.

Na Educação Infantil, a prática de salas multietárias pode se tornar ainda mais produtiva 
quando há o convívio entre turmas de idades diferentes. Apesar de nas creches e pré-escolas as 
crianças serem agrupadas por faixa etária, não é difícil organizar momentos de convivência entre os 
mais velhos e os novinhos. Nesse tipo de parceria, há avanços para todos.

Ressaltamos que reunir crianças de diferentes idades sem objetivo não levará ninguém a 
lugar nenhum. O relacionamento entre faixas etárias diversas só leva a um salto, de fato, se ocorrer 

SALAS DE AULAS MULTIETÁRIAS

SILVANA COCHETTE CHONSO
Graduação em Letras Licenciatura Plena pela Universidade de Guarulhos - UNG (2006); Pós-gra-
duada em Contação de Histórias pela Faculdade Paulista de Comunicação (2019); Professora de 
Educação Infantil no CEI Vila Ernestina da Prefeitura Municipal de São Paulo.



307

Maio 2022Revista Territórios

durante ações planejadas para favorecer e potencializar a aprendizagem de um novo conteúdo ou 
de uma nova habilidade.

AGRUPAMENTOS MULTIETÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

As classes multietárias é uma proposta de agrupamento de crianças em que crianças de 
idades diferentes permanecem por um determinado tempo juntas para interagir, socializar e trocar 
conhecimentos. É uma das formas de tornar a educação de fato inclusiva. A criança mais nova e mais 
estimulada, pode se juntar a colegas mais velhos, que estejam no mesmo ponto de aprendizagem, 
e trabalhar motivada, assim como a criança mais velha, e com alguma dificuldade, continua tendo 
parceiros, ainda que mais novos.

Turmas multietárias têm outras vantagens. Uma delas é uma maior motivação dos mais novos 
em aprender e descobrir, tendo os mais velhos como modelo. Ao mesmo tempo, os mais velhos 
aprendem sobre a responsabilidade de serem modelos, e sobre serem cuidadosos, sabendo respeitar 
as diferenças.

[...] dado que a idade não corresponde a uma variável natural e que a variabilidade de de-
senvolvimento biológico, psicológico e social nem sempre permite estabelecer uma corres-
pondência coerente entre tamanho, idade e competências, o fato de se ser mais frágil do 
ponto de vista físico não significa, necessariamente, ser mais novo, nem implica, do ponto de 
vista das interações, uma menor competência cognitiva ou social. (FERREIRA, 2004, apud 
PRADO, 2005, p. 685).

Vygotsky (1984) construiu o conceito de sociointeracionismo. Em sua obra ele defende que o 
ser humano é o resultado da interação com o meio em que vive. Portanto, para potencializar o desen-
volvimento de uma criança, é preciso que ela se relacione com outras. É dele o conceito de zona de 
desenvolvimento proximal, a distância entre aquilo que um indivíduo já sabe fazer sozinho e o que é 
capaz de realizar com a ajuda do outro. Com base nisso, depreende-se a ideia de que os pequenos 
precisam se relacionar não apenas com seus pares. Os mais velhos fazem coisas que os menores 
ainda não conseguem realizar sozinhos e isso é um convite ao aprendizado. E o trabalho pode aju-
dar não somente a criança, mas o professor também. Às vezes a dificuldade de uma criança não é 
corretamente interpretada pelo educador, mas é sinalizada com muita tranquilidade pelos colegas.

CULTURA DA INFÂNCIA

Ao falarmos sobre salas multietárias, estamos falando de concepção de educação, que se 
relaciona com cultura de infância.

Quando mencionamos cultura da infância, estamos tratando de temas como: diversidade ra-
cial, social, cultural e econômica das crianças em diferentes territórios e tempos históricos. Existem 
três aspectos dentro dessa perspectiva: aquilo que é produzido pela criança; o patrimônio cultural 
da infância; e as produções de adultos que dialogam com o público infantil. Quanto à produção da 
criança destacamos as diversas formas que ela produz sua própria cultura e expressa sua percepção 
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do mundo. Essas linguagens seriam o desenho, as modelagens, as esculturas, a fala, as brincadeiras.

Quanto ao patrimônio cultural da infância se refere às brincadeiras, histórias, cantigas e mú-
sicas criadas ao longo da história em diferentes lugares. Elas são apresentadas às novas gerações 
de forma material, como é o caso dos brinquedos, ou imaterial por meio da tradição oral.

E por último, as produções de adultos que dialogam com o público infantil, sendo os teatros, 
shows, músicas que têm um caráter cultural, de uma experiência artística, e não de um consumo.

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018) estabelece seis direitos de aprendizagem 
na Educação Infantil, sintetizados em seis verbos de ação: conviver, brincar, participar, explorar, 
expressar e conhecer-se. Eles servem como uma bússola para o professor planejar propostas que 
valorizem a cultura da infância.

SALAS MULTIETÁRIAS - ESPAÇOS CONVIDATIVOS E SEGUROS

Desde o nascimento, a criança precisa de espaços que ofereçam liberdade de movimentos, 
segurança e que acima de tudo possibilitem sua socialização com o mundo e com as pessoas que a 
rodeiam. Espaços estes de direito de todas as crianças sejam eles: públicos, privados, institucionais 
ou naturais.

Segundo Lima (2001):

“O espaço é muito importante para a criança pequena, pois muitas das aprendizagens que 
ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou 
acessíveis a ela”. (LIMA, 2001,p.16).

Os espaços devem ser organizados de forma a desafiar a criança nos campos: cognitivo, so-
cial e motor. Oportunizando a criança de andar, subir, descer e pular, por meio de várias tentativas, 
assim a criança estará aprendendo a controlar o próprio corpo, um ambiente que estimule os sen-
tidos das crianças, que permitam a elas receber estimulação do ambiente externo, como cheiro de 
flores, de alimentos sendo preparados. Sentindo a brisa do vento, o calor do sol, o ruído da chuva. 
Experimentando também diferentes texturas: liso, áspero, duro, macio, quente, frio.

Carvalho & Rubiano (2001) dizem que:

“A variação da estimulação deve ser procurada em todos os sentidos: cores e formas; mú-
sicas e vozes; aromas e flores e de alimentos sendo feitos; oportunidades para provar dife-
rentes sabores”. (CARVALHO e RUBIANO, 2001, p.111).

Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade pessoal da crian-
ça, tornar a criança competente é desenvolver nela a autonomia e a independência. Ao oferecer um 
ambiente rico e variado se estimulam os sentidos e os sentidos são essenciais no desenvolvimento 
do ser humano. A sensação de segurança e confiança é indispensável visto que mexe com o as-
pecto emocional da criança. Oportunizando as crianças de interagirem e em certos momentos e se 
desejarem ficarem sozinhas brincando.

As crianças em salas multietárias também precisam de ambientes seguros e convidativos, já 
que os mais novos irão aprender com os mais velhos e vice- versa. O cuidado na separação de brin-
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quedos e das escolhas, visto que para crianças pequenas, objetos pontiagudos e pequenos podem 
causar ferimentos e oferecer perigo à criança engolir.

Um ambiente escolar bem planejado influencia positivamente o comportamento, a interação 
e promove a boa convivência. Tudo isso faz com que a criança possa se desenvolver de maneira 
mais tranquila, priorizando sempre o respeito ao próximo e à diversidade.

Quando o ambiente escolar favorece a interação e a comunicação entre alunos, professores 
e funcionários ficam muito mais fáceis criar vínculos. E essa relação positiva com quem a cerca é 
fundamental para que a criança tenha tranquilidade e equilíbrio emocional para aprender, além de 
favorecer a adaptação a esse novo universo que é a escola.

Os pequenos se sentirem à vontade no ambiente escolar já é o primeiro passo para enfrentar 
a timidez, a insegurança e passem a falar abertamente sobre suas impressões e sentimentos. Eles 
também começam a ter mais interesse e a prestar mais atenção na fala dos professores.

Um ambiente pensado para favorecer a interação entre todos que circulam pela escola acaba 
por favorecer também a relação entre aluno e professor, o que é fundamental para o aprendizado.

Não basta o ambiente escolar ser bonito e organizado. É fundamental que o espaço seja 
atraente e convidativo para que a criança possa interagir com ele da melhor maneira possível. É a 
partir dessa interação que o desenvolvimento de diferentes habilidades acontece.

Por isso, para saber se um espaço físico é adequado e capaz de proporcionar todos os be-
nefícios à criança, é preciso lembrar que o ambiente escolar também comunica e envia mensagens, 
que devem ser sempre positivas.

Um espaço bem planejado é aquele que convida e desafia a criança a desenvolver habilidades 
em todos os campos: cognitivo, social e motor.

O espaço deve proporcionar à criança:

• Andar, subir, descer e pular e, dessa forma, aprender a controlar os movimentos do próprio 
corpo;

• Sentir diferentes cheiros, como de flores no jardim, grama molhada e alimentos sendo 
preparados;

• Tocar diferentes texturas, como uma parede áspera, um chão liso e objetos frios ou quentes;

• Conectar-se com o ambiente externo, como perceber a chuva, o vento e o calor do sol.

BRINQUEDOS PARA SALAS MULTIETÁRIAS

Os bebês precisam de brinquedos que desenvolvam e estimulem os seus cinco sentidos 
e possam ser levados à boca sem perigo de engolir ou de se intoxicar. Por isso, nessa fase são 
indicados chocalhos, móbiles sobre o berço, bonequinhos de borracha com cheirinho de chiclete 
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e também aqueles com peças grandes de encaixar. Tapetes lúdicos e ginásios são ótimas opções 
para essa fase.

A criança começa a andar geralmente a partir do primeiro ano de vida. É fato que algumas 
um pouco antes, outras um pouco depois, porém brincar com as próprias pernas nessa fase costu-
ma ser um desejo da maioria delas. Bolas, carrinhos de bebê para empurrar, brinquedos que tocam 
músicas e tudo mais que a criança pode operar sem correr nenhum risco são indicados. Para ter 
certeza, sempre verifique a faixa etária indicada na caixa do brinquedo.

Entre 2 e 3 anos, a criança já caminha sem dificuldades e tem a coordenação motora mais 
aguçada. Nesse momento, velocípedes são perfeitos tanto para meninos quanto para meninas, pois 
ele estimula a força nas pernas ao pedalar e deixa a criança no controle do brinquedo. Assim, ela 
aprende a frear e a se mover nos momentos certos.

Carrinhos, bonecas e quebra-cabeças com peças grandes são bem aceitos nesta fase em que 
também podem ser apresentadas as primeiras formas de arte para a criança, como a pintura (com 
tinta atóxica), os instrumentos musicais de brinquedo e até o canto com o videokê infantil.

Já no 4º e 5º ano de vida, a criança começa a se socializar com as outras na escola e, por 
isso, brinquedos que envolvam a coletividade são muito bem-vindos. Jogos com regras a serem 
cumpridas, competições e batalhas já são permitidas. Por isso, escolha brinquedos que coloquem a 
criança em situações em que ela precisa lidar com a vitória, a derrota e, assim, aprender a lidar com 
a competitividade, as regras e também a exercitar a solidariedade. Brincar de escolinha, casinha, 
corridas de carrinho, bicicleta e jogos que envolvem “faz de conta” são super indicados.

Quando as crianças estão brincando com a participação, a observação do professor é funda-
mental, pois a partir de sua observação pode ser criterioso a escolha do brinquedo, entendendo as 
reais necessidades dos grupos específicos.

Para a criança, brincar é a atividade principal do dia-a-dia. É importante porque dá a ela o 
poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros e o mundo, 
de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar sua individualidade e identidade por meio de 
diferentes linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e criar.

Ao brincar, a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da 
natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens. 
Mas é no plano da imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos significados. 
Enfim, sua importância se relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira 
como ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver. (KISHIMOTO, 
2008, p.03).

A seleção de brinquedos envolve diversos aspectos: ser durável, atraente, adequado e apropriado 
a diversos usos; garantir a segurança e ampliar oportunidades para o brincar; atender à diversidade 
racial, não induzir a preconceitos de gênero, classe social e etnia; não estimular a violência; incluir 
diversidade de materiais e tipos ― brinquedos tecnológicos, industrializados, artesanais e produzidos 
pelas crianças, professoras e pais.

Segundo Kishimoto ( 2008), é preciso considerar:

• • TAMANHO: o brinquedo, em suas partes e no todo, precisa ser duas vezes maior e mais 
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largo do que a mão fechada da criança (punho);

• • DURABILIDADE: o brinquedo não pode se quebrar com facilidade ― vidros e garrafas 
plásticas são os mais perigosos;

• • CORDAS E CORDÕES: esses dispositivos podem enroscar-se no pescoço da criança;

• • BORDAS CORTANTES OU PONTAS: brinquedos com essas características devem ser 
eliminados;

• • NÃO TÓXICOS: brinquedos com tintas ou materiais tóxicos devem ser eliminados, pois 
o bebê os coloca na boca.

• • NÃO INFLAMÁVEL: é preciso assegurar-se de que o brinquedo não pega fogo;

• • LAVÁVEL, FEITO COM MATERIAIS QUE PODEM SER LIMPOS: essa recomendação 
se aplica especialmente às bonecas e brinquedos estofados;

• • DIVERTIDO: É importante assegurar que o brinquedo seja atraente e interessante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como todos sabem, a escola é um lugar de aprendizado e troca de conhecimentos, de com-
preender o mundo que o cerca. E, se tratando da educação infantil, se faz fundamental para que a 
criança tenha seus direitos adquiridos e sua valorização como cidadão. Entendemos que as salas 
multietárias têm um viés positivo, se tratando dos ganhos com a aprendizagem e o desenvolvimento 
das crianças, porém tem outro lado, que não é a realidade da maioria das escolas. As salas multie-
tárias exigem um número reduzido de crianças por sala, em que o professor acompanhe de perto 
as atividades e esteja próximo para possíveis mediações e intervenções. Nesse sentido, a educação 
infantil multietária, pede um olhar mais minucioso do professor. Que o ensino aprendizagem, da edu-
cação infantil multietária, acontece sim, na proporção da realidade ali existente.

Ao analisarmos algumas escolas que já possui essa prática, a fala da percebemos que, a de-
dicação e o empenho do professor juntamente com o apoio pedagógico necessário são fundamentais 
para que esse ensino aprendizagem aconteça e que, o sistema educacional como um todo, quebre 
essa barreira negativa que existe para com as classes multietárias.

As salas multietárias na educação infantil é um lugar sim, de transformação, desenvolvimento, 
saberes e que é possível a aprendizagem acontecer.

Assim, ressaltamos que defendemos a organização dos grupos de idades diferentes na educa-
ção infantil como esse encontro com o outro e como uma posição política pedagógica. Deste modo, 
a nossa defesa é que essa configuração de grupo não pode ser adotada como uma medida paliativa 
para suprir a lista de espera de vagas e até mesmo a intervenção de órgãos governamentais para 
garantir o acesso das crianças nas instituições. É um direito das crianças o acesso, mas também, é 
necessário assegurar o direito da maneira como elas se constituem e suas formas de ser e de estar 
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no mundo, sua heterogeneidade, suas culturas infantis, que é o modo de socialização coletiva.
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RESUMO

O propósito desse artigo é promover uma reflexão sobre a importância de se conhecer as complexida-
des que envolvem a aprendizagem para determinados grupos de alunos e de como a psicopedagogia 
pode ser aplicada consolidando o processo de ensino-aprendizagem. Tem como objetivo conhecer 
as dificuldades que os educandos encontram em sala de aula e que resultam em baixo rendimento 
escolar. Dificuldades tais, que surgem por motivos de negação social, familiar, educacional e a falta 
de acompanhamento que os estimulem a participarem das aulas e terem interesse de prosseguir 
nos estudos. Nesse contexto, o psicopedagogo tem o papel de maior importância, posto que atuará 
diretamente na intervenção corroborando para que o aluno se sinta integrante do grupo bem como 
do processo de ensino-aprendizagem. Analisa-se o conceito da intervenção da psicopedagogia na 
escola de diversos autores, sendo que o trabalho se concretizou por meio de pesquisas bibliográficas, 
como livros e sites. Por meio deste estudo, foi possível identificar e esclarecer a real importância e 
as funções de um psicopedagogo no meio escolar.

Palavras-chave: Conhecimento; Psicopedagogia; Conscientização.

INTRODUÇÃO

A atuação psicopedagógica na escola implica num trabalho de caráter preventivo e de asses-
soramento no contexto educacional.

Segundo Bossa (2007):

“pensar a escola à luz da Psicopedagogia, significa analisar um processo que inclui ques-
tões metodológicas, relacionais e sócio-culturais, englobando o ponto de vista de quem en-
sina e de quem aprende, abrangendo a participação da família e da sociedade”. (Bossa, p. 
181, 2007)

Segundo VYGOTSKY, (2000), no diagnóstico psicopedagógico, é essencial que se considere 
as relações entre produção escolar e as oportunidades reais que a sociedade dá às diversas classes 
sociais. A escola e a sociedade não podem ser vistas isoladamente, pois o sistema de ensino (público 
ou privado) reflete a sociedade na qual está inserido. Observa-se que alunos de baixa renda ainda 
são estigmatizados, na questão do aprendizado, como deficientes.
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Ao chegar numa instituição escolar, muitos acreditam que o psicopedagogo vai solucionar todos 
os problemas existentes (dificuldade de aprendizagem, evasão, indisciplina, desestímulo docente, 
entre outros). No entanto, o psicopedagogo não vem com as respostas prontas. O que vai acontecer 
será um trabalho de equipe, em parceria com todos que fazem a escola (gestores, equipe técnica, 
professores, alunos, pessoal de apoio, família). O psicopedagogo entra na escola para ver o “todo” 
da instituição.

Barbosa (2001),afirma que:

“a escola caracteriza-se como um espaço concebido para realização do processo de ensino/
aprendizagem do conhecimento historicamente construído; lugar no qual, muitas vezes, os 
desequilíbrios não são compreendidos”.(Barbosa.p 32.2001)

A aprendizagem escolar, durante várias décadas, foi vista como algo distante do prazer e 
entendida como um mal necessário.

Então, o grande desafio das escolas, nos dias de hoje, é despertar o desejo dos alunos para 
que possam sentir prazer no aprender.

A opinião de Barbosa (2001),é clara quando argumenta que:

“Transformar a aprendizagem em prazer não significa realizar uma atividade prazerosa, e 
sim descobrir o prazer no ato de: construir ou de desconstruir o conhecimento; transformar 
ou ampliar o que se sabe; relacionar conhecimentos entre si e com vida; ser co-autor ou 
autor do conhecimento; permitir-se experimentar diante de hipóteses; partir de um contexto 
para a descontextualização e vice-versa; operar sobre o conhecimento já existente; buscar o 
saber a partir do não saber; compartilhar suas descobertas; integrar ação, emoção e cogni-
ção; usar a reflexão sobre o conhecimento e a realidade; conhecer a história para criar novas 
possibilidades”.(Barbosa, 2001, p.57),

Deve-se estar atento frente às grandes mudanças que ocorreram nas propostas educacionais. 
Atualmente, o conhecimento científico só tem sentido se for ligado ao social, engajado ao cotidia-
no, onde por intermedio dele dele se possa encontrar soluções. A reforma educacional brasileira 
é extremamente exigente. Os paradigmas dessa reforma estão centrados na verdade aberta, no 
conhecimento múltiplo, transdisciplinar (SILVA, 2019).

Para SILVA (2019), as mudanças não acontecem na mesma proporção, nem na mesma ve-
locidade. A apropriação leva um tempo até ser introspectada, compreendida e colocada em prática. 
As mudanças (a introdução no novo) num ambiente escolar têm que ser escalonadas e sucessivas, 
priorizando-se e hierarquizando-se as ações.

O velho paradigma de que muitos são oriundos apresenta uma escola cartesiana, fragmen-
tada, de pensamento dominante, com verdades absolutas (fechadas), reprodução do conhecimento. 
O grande problema da escola é que ela dá um conteúdo e exige resposta “única”.

Analogicamente falando, a escola procede da seguinte forma: um grupo de crianças vai an-
dando pela calçada e, de repente, depara-se com um cavalete obstruindo a passagem. Daí, a escola 
adianta-se e retira o cavalete do meio ou manda que todos passem por baixo. Agindo assim, não 
permite que a criança descubra o que fazer para transpor o obstáculo. Ela poderia ter a ideia de 
passar por baixo, escalá-lo, passar do lado, retirá-lo ou outras.

No entanto, a escola impede o aluno de levantar hipóteses, de transgredir. Existem várias 
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formas de se responder a uma questão ou vários caminhos de se chegar a ela, pois não existem 
respostas “prontas”.

Quando o psicopedagogo entra numa escola, muitas coisas têm que ser levadas em conta, 
pois, por trás de uma fachada, pode-se encontrar uma escola “desorganizada”. Diretor pouco envol-
vido com o trabalho, professores pouco motivados (dão aulas de acordo com o salário que recebem). 
Então, qual a cultura que está por trás dessa situação? Situações assim, não são fáceis de se per-
ceber, porque não são visíveis ( VASCONCELLOS,2003).

Ou seja, as bases conceptuais da escola estão inseridas numa zona de invisibilidade (não 
está explícito). Uma das bases é a “cultura”, que exprime valores, crenças e ideais de um grupo. Isso 
significa dizer, que as escolas produzem uma cultura que lhe é própria. A cultura não é um sistema 
de ligações, mas uma rede de movimentos, numa perspectiva interacionista.

Esse seria o primeiro passo a se tomar, ou seja, buscar a história dessa instituição para pro-
curar entender como acontece o seu movimento. O psicopedagogo tem que tomar conhecimento do 
documento que dar o perfil que identifica a escola - o Projeto Político Pedagógico (PPP), que é uma 
obrigação de toda escola. O PPP é quem comanda a energia e a vida da escola. Os professores, 
principalmente, têm que conhecê-lo, até para saber com o que eles estão compactuando.

Então, no diagnóstico, a observação é um instrumento que o psicopedagogo utiliza-se para 
atuar na instituição escolar. Porque, na escola, o psicopedagogo não vai fazer testes com os alunos, 
nem com ninguém. Além de considerar os aspectos de comunicação e interação essenciais para o 
processo de aprendizagem. É por essa razão que a observação é fator primordial segundo ponto 
de vista de PAIVA, (2013).

Na instituição escolar, observa-se que ora se é depositante, ora se é depositário. Esse movi-
mento de depósito começa na família, com o projeto inconsciente dos pais, que acabam por marcar 
um lugar para cada um de seus filhos, conforme as necessidades que, imaginariamente, o grupo 
primário (família) pretende preencher com aquele que chega.

Segundo Pichon-Rivière (2018) “a estrutura dos grupos se compõe pela dinâmica dos 3D. O 
depositado, o depositário e o depositante”.

Em termos diagnósticos na instituição, o psicopedagogo deve tentar detectar quais são esses 
elementos: depositados - expectativas, alegrias, medos, confiança, frustrações, tristezas; depositá-
rios - aluno/família, filho/escola (professor), professor (escola)/pais; depositantes - escola (professor), 
família, aluno.

É a partir do diagnóstico realizado que o psicopedagogo poderá propor e executar a sua 
intervenção. E a meta da intervenção psicopedagógica é a construção de uma identidade própria 
da escola.

Trabalhar em co-responsabilidade, vislumbrando uma proposta transdisciplinar requer, princi-
palmente, predisposição às trocas e preparo para o diálogo.
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PROBLEMA

Qual o papel do psicopedagogo no contexto escolar

OBJETIVO

A Psicopedagogia tem por objetivo compreender, estudar e pesquisar a aprendizagem nos 
aspectos relacionados com o desenvolvimento e ou problemas de aprendizagem. A aprendizagem é 
entendida aqui como decorrente de uma construção, de um processo, o qual implica em questiona-
mentos, hipóteses, reformulações, enfim, implica um dinamismo. A Psicopedagogia tem como meta 
compreender a complexidade dos múltiplos fatores envolvidos neste processo.

JUSTIFICATIVA

Visando a conscientização sobre a importância do psicopedagogo e o procedimento de seu 
trabalho na dificuldade da aprendizagem no dia a dia, o tema referente visa informar aos demais, o 
que é trabalhado em uma escola e em quais procedimentos um profissional da educação atua.

A Psicopedagogia e o desenvolvimento da criança, fundamentando-se na contribuição ao no 
desenvolvimento da criança em suas múltiplas funções psicológicas, na memória, na atenção, no 
raciocínio e na discriminação, quando implantada em sala de aula. Como também pode e deve ser 
pensado a partir da instituição escolar, a qual cumpre uma importante função social: a de socializar 
os conhecimentos, promover o desenvolvimento cognitivo e a construção de regras de conduta, 

dentro de um projeto social mais amplo.

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.

FUNDAMENTAÇÃO

Na perpespectiva de SISTO (2010), no complexo processo que envolve a aprendizagem, re-
vela-se significante a atuação preventiva do psicopedagogo no contexto escolar, onde muitas infor-
mações e vários aspectos têm que ser observados e analisados. Ter conhecimento de como o aluno 
constrói o seu saber, compreender as dimensões das relações com a escola, com os professores, 
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com o conteúdo e relacioná-los aos aspectos afetivos e cognitivos, permite um fazer mais fidedigno 
ao psicopedagogo. Deve-se considerar que o desenvolvimento do aprendente se dá de forma har-
moniosa e equilibrada nas diferentes condições orgânica, emocional, cognitiva e social.

Corrobora WALLON (1977), que a modernização do sistema educativo, atual, passa por uma 
descentralização e por um investimento das escolas como espaços de formação e não de frustração. 
Um dos primeiros passos do psicopedagogo seria realizar um diagnóstico buscando a história da 
escola, para entender melhor sobre a rede de movimentos e a identidade dessa instituição. Esta-
belecendo a partir daí um trabalho de ação preventiva que amenize ou impeça as dificuldades de 
aprendizagem, articulando uma postura de diálogos e contribuindo para que as mudanças possam 
acontecer na comunidade escolar.

A atuação psicopedagógica na escola implica num trabalho de caráter preventivo e de asses-
soramento no contexto educacional.

Segundo Bossa (2007),

“pensar a escola à luz da Psicopedagogia, significa analisar um processo que inclui ques-
tões metodológicas, relacionais e sócio-culturais, englobando o ponto de vista de quem en-
sina e de quem aprende, abrangendo a participação da família e da sociedade”.(BOSSA, 
p.121 2007).

No diagnóstico psicopedagógico, é essencial que se considere as relações entre produção 
escolar e as oportunidades reais que a sociedade dá às diversas classes sociais. A escola e a so-
ciedade não podem ser vistas isoladamente, pois o sistema de ensino (público ou privado) reflete a 
sociedade na qual está inserido. Observa-se que alunos de baixa renda ainda são estigmatizados, 
na questão do aprendizado, como deficientes. (VASCONCELLOS,2003)

Ao chegar numa instituição escolar, muitos acreditam que o psicopedagogo vai solucionar todos 
os problemas existentes (dificuldade de aprendizagem, evasão, indisciplina, desestímulo docente, 
entre outros). (PORTO, 2006).

No entanto, o psicopedagogo não vem com as respostas prontas. O que vai acontecer será um 
trabalho de equipe, em parceria com todos que fazem a escola (gestores, equipe técnica, professores, 
alunos, pessoal de apoio, família). O psicopedagogo entra na escola para ver o “todo” da instituição.

Barbosa(2001), afirma que:

“a escola caracteriza-se como um espaço concebido para realização do processo de ensino/
aprendizagem do conhecimento historicamente construído; lugar no qual, muitas vezes, os 
desequilíbrios não são compreendidos”.(BARBOSA, 2001,p. 121)

A aprendizagem escolar, durante várias décadas, foi vista como algo distante do prazer e 
entendida como um mal necessário.

Então, o grande desafio das escolas, nos dias de hoje, é despertar o desejo dos alunos para 
que possam sentir prazer no aprender.

A opinião de Barbosa(2021) é clara quando argumenta que:

“Transformar a aprendizagem em prazer não significa realizar uma atividade prazerosa, e 
sim descobrir o prazer no ato de: construir ou de desconstruir o conhecimento; transformar 
ou ampliar o que se sabe; relacionar conhecimentos entre si e com vida; ser co-autor ou 
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autor do conhecimento; permitir-se experimentar diante de hipóteses; partir de um contexto 
para a descontextualização e vice-versa; operar sobre o conhecimento já existente; buscar o 
saber a partir do não saber; compartilhar suas descobertas; integrar ação, emoção e cogni-
ção; usar a reflexão sobre o conhecimento e a realidade; conhecer a história para criar novas 
possibilidades”. (BARBOSA, 2021,p. 65)

Uma hipótese de intervenção psicopedagógica escolar, quando necessária perante a um 
aluno com dificuldades em aprendizagem, seria a comunicação primeiramente aos docentes, e em 
seguida para os familiares. Tendo como base o bem estar da criança, agir de forma ética informando 
o problema aos pais e dialogando juntamente com toda a equipe escolar. Em outro momento, proce-
der com o aluno, identificar quais suas dificuldades e anseios auxiliando nos seus estudos de forma 
carinhosa, correta e sucinta. Em casos específicos, encaminhar para um profissional da psicologia 
ou psiquiatria.

Visando a conscientização sobre a importância do psicopedagogo e o procedimento de seu 
trabalho na dificuldade da aprendizagem no dia a dia, o tema referente visa informar aos demais, 
o que é trabalhado em uma escola e em quais procedimentos um profissional da educação atua. 
(SCHNEIDER, 2017).

Toda metodologia se filia a um paradigma ou modelo de pensamento dominante em uma 
determinada época que são os pressupostos inicias do processo de investigação. As metodologias 
utilizadas em um determinado campo de conhecimento produzem uma unidade necessária entre 
o método ideal que se tenta alcançar e as práticas disponíveis em um determinado momento. (ZA-
GURY,2001).

A pesquisa faz parte de todo campo de desenvolvimento estruturado cientificamente, impli-
cando aqueles que a ela se dedicam no trabalho da ampliação e desenvolvimento deste campo por 
meio de aplicação das técnicas utilizadas em suas práticas profissionais completa ZGURY, (2001).

Igualmente a um profissional responsável para prevenir e intervir de forma terapêutica, em 
escolas, hospitais e empresas, com crianças, jovens e adultos o psicopedagogo ajuda a diminuir os 
índices de fracasso escolar e atua na prevenção dos problemas em torno das dificuldades escolares.

Há, em diversas situações, resistência da parte familiar da criança pela aceitação do trabalho 
psicopedagógico, muitas vezes por os pais não saberem realmente como será o procedimento que 
teremos para com o seu filho, e também por não aceitarem que a criança necessita de ajuda deste 
profissional esclarece SCHNEIDER (2017).

Para diagnosticar psicopedagogicamente as dificuldades de aprendizagem do aluno no âmbito 
escolar, explica Porto, o psicopedagogo desenvolve

(...) através de um olhar alimentado por esse campo do conhecimento, é possível identificar 
as dificuldades, os obstáculos, relações e possibilidades dos sujeitos envolvidos na institui-
ção”. Escott apud Porto (2006, p. 118).

Segundo Moraes (1997),

A educação para um mundo de constante transformação solicita o fortalecimento interior e 
a necessidade de privilegiar o desenvolvimento da intuição e da criatividade.” (1997, p 34 )

Estar de frente com o ser humano, perceber-se como uma pessoa inacabada, que necessita 
simultaneamente estar na posição de aprendente para poder ser ensinante, revela a dinamicidade 
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do processo de ensinar e aprender, e traduz a condição humana do educador. (ALVES, 2017)

É importante que o educador seja um profissional que busque o autoconhecimento e perceba 
a sua modalidade de aprendizagem, para que possa mobilizar o desejo de conhecer do educando.

Nessa dimensão, explica FERNANDEZ (1991) que a prática pedagógica passa a se preocupar 
com o “como se aprende”, para que o ensinar se coadune com o aprende, de maneira que ensinar 
a aprender não sejam ações isoladas, mas sim interativa. Faz-se necessário que o professor rompa 
com estruturas predeterminadas com o ensino, amplie essa função profissional com o ato de aprender, 
abrindo espaço para o aprender do educador, o qual caminha mediando o aprender do educando.

Já na perspectiva de Santos (2010) existem preocupações que um psicopedagogo deve ter 
em sua atuação em uma instituição de ensino as quais seguem em elenco:

“A partir de uma macro visão da instituição, como um todo, proporcionada através do diag-
nóstico psicopedagógico institucional que poderá tomar decisões mais acertadas nos mo-
mentos de crise. A previsão de tais momentos e as estratégias para evitá-los e ainda o ade-
quado planejamento culminarão para o alcance dos objetivos da instituição. Evidencia-se 
assim, ser esta uma atividade constante.”

Portanto, saber entender sobre relações humanas, analisar a adequação da estrutura e o fun-
cionamento da instituição, bem como do currículo e dos métodos do ensino empregados, desfocando 
o olhar do aluno, como identificado pela sua dificuldade.(DEMO, 1995)

Saber enfrentar as diferenças do sistema educativo e saber como intervir. O psicopedagogo 
deve ser o articulador das relações de aprendizagens, envolvendo todos os elementos da instituição, 
provocando mudança não só na dimensão individual, mas, principalmente, na dimensão coletiva.
(FERNANDEZ, 2001)

O psicopedagogo, intervém, criando condições favoráveis para o alcance da aprendizagem, 
tornando-se comprometido com o contínuo desse processo.

É importante que o psicopedagogo tenha uma coerência (estruturação x prática) para que seu 
trabalho contribua como recurso para a instituição escolar.

Acrescenta FERNANDEZ (2001) que o psicopedagogo deve aguçar sua capacidade de ob-
servação pelo olhar e pela escuta, pois este contato já é o início do diagnóstico. Essa observação 
pode ser de ordem física, afetiva, cognitiva. O importante é identificá-lo com o objetivo de identificar 
o movimento da instituição sem se misturar com o mesmo.

Portanto toda atuação psicopedagogia requer um planejamento com o contexto institucional 
(seja junto com os professores, junto com os alunos, com a equipe técnica ou comunidade) oferecer 
as atividades de outras formas ou maneiras alternativas. Enfatizando a motivação a meta e conduta 
excelente.

BOSSA (1994) destaca outros recursos para intervenção, referindo-se a provas de inteligência, 
testes projetivos, avaliação motora, teste de percepção Infantil, teste de percepção temática. Também, 
refere-se a provas de nível de pensamento, avaliação do nível pedagógico (nível de escolaridade), 
desenho da família, desenho da figura humana, casa, árvore e pessoa. Testes psicomotores: Late-
ralidade, estruturas rítmicas.
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A aprendizagem é considerada uma das principais funções mentais que apresentam os seres 
humanos, é um processo de mudanças de comportamento obtido por meio da experiência construída 
pelos fatores emocionais, neurológicos, relacionais.

O artigo 80 da Constituição Brasileira especifica que é o dever do estado garantir “possibili-
dades de ação” para os sujeitos nos diferentes contextos sociais em suas múltiplas faces, também 
a necessidade do entendimento do que são diferenças e diversidades (clareza de que diferente é 
contrário de idêntico.) dessa forma, é necessário que o profissional psicopedagogo reconheça as 
diferentes situações que surgem, tornando-as possibilidades de aprendizagem.

A psicopedagogia, como área de estudo e de atuação, entende o aprendente a partir de sua 
singularidade, vendo-o como um sujeito ímpar e único, construtor do seu conhecimento e autor de 
sua história.

Contudo, o processo de globalização traz consigo a ideia de que todos são iguais, e, com isso 
não há espaço para a singularidade, fazendo com que a diversidade seja pouco aceita, conferindo a 
algumas pessoas valores desiguais, descriminando os sujeitos por questões éticas de gênero, das 
classes sociais, por questões econômicas e por serem dessemelhantes do modelo “ideal”.

O homem contemporâneo está enraizado em conceitos e práticas tradicionais, vivendo um 
conflito perante o novo e o desconhecido.

Segundo Barbosa(2001):

“Se precisamos aprender o novo é porque não o conhecemos; se não o conhecemos, cer-
tamente não sabemos como lidar com ele; se não sabemos como lidar com a novidade, 
corremos o risco de ter dificuldades; se temos dificuldades, precisamos enfrentá-las; se as 
enfrentamos, podemos aprender. “ (2006, p 43).

Na visão de Esteves, (1993):

“Deve-se preparar o professor, não apenas para o exercício técnico pedagógico, mas para 
o desempenho de um papel ativo e global, ou seja, formação pessoal e psicossociológica. 
(1993, p 41).”

A partir do campo teórico da psicopedagogia e dos trabalhos desenvolvidos no espaço da 
sala de recursos, suas contribuições no resgate do desejo de aprender do sujeito, tendo em vista 
os modelos relacionais estabelecidos no decorrer de sua história apresentando um caráter único e 
dinâmico, formado por dimensões, afetivas e cognitivas que lhe atravessaram ao longo da sua vida. 
(OLIVEIRA, 2017)

De acordo com Vigotsky o ser humano se constitui na relação com o outro social, entenden-
do que a cultura se torna parte da natureza humana. (1991, p 31).

Dessa maneira, compreende-se que toda a aprendizagem inicia em casa. Depois a criança 
amplia seu currículo social o ingressar na escola, e é nesse momento que se depara com diferentes 
modos de ser e agir, bem com de aprender, o que leva muitas vez, o sujeito a encontrar barreiras 
em seu processo de construção de conhecimento.

Bossa (2007, p. 34) procura traçar o percurso da Psicopedagogia no Brasil, em dois momentos 
históricos. O primeiro referente ao período em que as crianças com “distúrbios de aprendizagem” 
eram encaminhadas ao pediatra e depois ao neurologista, elas recebiam um diagnóstico e eram en-
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caminhadas para um trabalho de reeducação utilizando exercícios de repetição ou de treino referente 
à dificuldade de aprendizagem.

No segundo momento, denominado psicologização dos problemas de aprendizagem, os sujeitos 
eram encaminhados ao psicólogo, e submetidos a vários testes. Frente a estas situações, como 
não se chegava a uma explicação precisa sobre as dificuldades de aprendizagem, desencadeou a 
necessidade de formação de um profissional apto para atuar de forma objetiva e eficaz, na resolução 
dos problemas escolares e também na prevenção dos mesmos, além de facilitar o vínculo do aluno 
com o processo de aprendizagem e o resgate do prazer de aprender aduz OLIVEIRA (2017).

A Psicopedagogia tem por objetivo compreender, estudar e pesquisar a aprendizagem nos 
aspectos relacionados com o desenvolvimento e ou problemas de aprendizagem. A aprendizagem 
é entendida aqui como decorrente de uma construção, de um processo, o qual implica em ques-
tionamentos, hipóteses, reformulações, enfim, implica um dinamismo. A Psicopedagogia tem como 
meta compreender a complexidade dos múltiplos fatores envolvidos neste processo (RUBINSTEIN, 
1996, p. 127).

Diante disso, a psicopedagogia se torna um campo com conhecimentos amplos, que tem como 
objeto de estudo o processo de aprendizagem, seus padrões evolutivos normais e patológicos, bem 
como a influência do meio (família, escola, sociedade).

Portanto, o trabalho psicopedagógico, pode e deve ser pensado a partir da instituição escolar, 
a qual cumpre uma importante função social: a de socializar os conhecimentos, promover o desen-
volvimento cognitivo e a construção de regras de conduta, dentro de um projeto social mais amplo.

Aescola é, então, participante desse processo de aprendizagem que inclui o sujeito no seu 
mundo sociocultural. E ela é, com efeito, a grande preocupação da psicopedagogia em seu compro-
misso de ação preventiva. Cada sujeito tem uma história pessoal, da qual fazem parte várias histórias: 
a familiar, a escolar e outras, as quais, articuladas, se condicionam mutuamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que o psicopedagogo, nesse contexto, é aquele que se ocupa das relações entre 
ensinantes e aprendentes e de como se operam as passagens/aquisições do conhecimento em um 
contexto específico. O psicopedagogo trata do ser em desenvolvimento, o qual vivencia relações 
consigo mesmo, com o mundo que o rodeia e com diversos objetos de estudo, aprendendo na cons-
trução do seu próprio conhecimento.

Portanto, o trabalho psicopedagógico, pode e deve ser pensado a partir da instituição escolar, 
a qual cumpre uma importante função social: a de socializar os conhecimentos, promover o desen-
volvimento cognitivo e a construção de regras de conduta, dentro de um projeto social mais amplo.

Aescola é, então, participante desse processo de aprendizagem que inclui o sujeito no seu 
mundo sociocultural. E ela é, com efeito, a grande preocupação da psicopedagogia em seu com-
promisso de ação preventiva.
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Cada sujeito tem uma história pessoal, da qual fazem parte várias histórias: a familiar, a escolar 
e outras, as quais, articuladas, se condicionam mutuamente.
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RESUMO

Este artigo tem como principal objetivo apontar a grande importância de inserir o lúdico na pratica 
docente, visando à ludicidade como caminho facilitador para a aprendizagem e a construção do 
conhecimento através de brincadeiras, brinquedos e jogos. O lúdico é uma estratégia insubstituível 
para ser usado como ferramenta de estimulo na construção do conhecimento humano e na progres-
são das diferentes habilidades operatórias, estimulando na criança a curiosidade a autoconfiança e 
a autonomia, o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e atenção. Com 
o aumento de um ano no ensino fundamental, a criança deixou de brincar para ser alfabetizada 
desde a educação infantil. Isso tirou da criança a espontaneidade de aprender brincando de forma 
prazerosa. Por isso, acredita-se que o lúdico é de extrema importância e contribui para a melhoria 
do ensino. Ensinando ludicamente as crianças aprendem com mais facilidade, pois é estimulada a 
curiosidade, a autoconfiança e a autonomia que proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 
pensamento, da concentração e atenção. O presente artigo está baseado em pesquisas bibliográ-
ficas acerca do tema tratado.

Palavras-chave: Brinquedos; Educação; Brincadeiras; Infantil.

INTRODUÇÃO

Por meio das atividades lúdicas, o indivíduo forma conceitos, seleciona ideias, estabelece re-
lações 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, brinca-
deiras 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-

A IMPORTÂNCIA DE INCORPORAR O LÚDICO NA 
PRATICA DOCENTE E OS BENEFÍCIOS PARA O 
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
SUELEN CRISPIM PATROCÍNIO DE OLIVEIRA
Graduação em Pedagogia pela Universidade Braz Cubas - UBC (2014). Especialização em Le-
tramento pela Faculdade Campos Elíseos - FCE (2017). Especialização em Ludopedagogia pela 
Faculdade Campos Elíseos - FCE (2017). Especialização em Educação Musical pela Faculdade 
Campos Elíseos - FCE (2018). Graduação em Artes Visuais pelo Centro Universitário de Jales - 
UNIJALES (2018).
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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 e, portanto, é com 
esse desenvolvimento prazeroso da criança que o educador deverá interagir com o lúdico, concreti-
zando as brincadeiras, brinquedos e jogos não apenas como recursos pedagógicos decorrente dos 
diversos níveis do conhecimento.

É papel da educação, formar pessoas críticas e criativas, que criem, inventem e descubram 
que sejam capazes de construir conhecimentos.

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 pratica 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. 
Através 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.

Brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e aprimora habilidades, fazendo 
das brincadeiras uma ponte para o imaginário, a partir disto, muito pode ser trabalhado. Contar, ouvir 
histórias, dramatizar, jogar com regra, desenhar, entre outras atividades constituem meios prazerosos 
de aprendizagem.

Por intermédio delas, as crianças expressam suas criações e emoções, refletem medos e 
alegrias, aperfeiçoam características importantes para a vida adulta.

Presume-se que o lúdico proporciona ao aluno uma maneira diversificada e divertida do 
aprendizado, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos.

DESENVOLVIMENTO

O ser humano passa por uma série de processos de desenvolvimentos devido à interação 
entre o indivíduo e o meio em que vive.

Pode-se dizer que a infância é a fase que a criança vai gradativamente se adequando ao 
mundo. Ao falar em desenvolvimento tem se à ideia de crescimento, sobretudo o físico e o biológico.

Mas, essa expressão vai muito mais além do que é apenas visível. O desenvolvimento huma-
no resulta num processo de construção de uma série de fatores, entre elas: biológicas, intelectuais, 
sociais e culturais.

Bock (2002, p.98) diz que “o desenvolvimento humano se refere ao desenvolvimento mental e 
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ao crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é uma construção contínua, que se caracteriza 
pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais.” A criança espontaneamente produz o seu conhe-
cimento e mediante cada estágio de desenvolvimento em que esta se encontra. Para Piaget citado 
por Bock (2002), a criança passa por quatro estágios de desenvolvimentos, sendo eles: o primeiro 
período compreendido pelo estágio sensório-motor (0 a 2 anos); segundo período, correspondido 
pelo pré-operatório (2 a 7 anos); terceiro período, operações concretas (7 a 12 anos); e por último o 
quarto período que são as operações formais (12 anos em diante).

Bock (2002) descreve os períodos de desenvolvimento segundo a perspectiva de Piaget:

O período sensório-motor, o bebê vai assimilando o mundo através de suas percepções e 
ações (movimentos) nota-se um crescimento acelerado do desenvolvimento físico, ocasionando 
novos comportamento e habilidades. Em relação à linguagem, caracteriza-se pelo balbucio, mais 
conhecida como ecolalia, cujo significado é a repetição de sons e palavras. Como exemplo, a criança 
diz “leite”, para dizer que quer leite.

O período pré-operatório é caracterizado pelo aparecimento da linguagem, o que viabiliza 
assim, desenvolvimento nos aspectos afetivos, sociais e intelectual da criança.

O pensamento egocêntrico, centrada em si mesmo, não conseguindo assim, se colocar abs-
tratamente no lugar do outro. Com a decorrência do desenvolvimento do pensamento, inicia-se a 
famosa fase dos “porquês”, onde para todas as coisas devem ter uma explicação.

O jogo simbólico, o faz de conta, e as fantasias acontecem fazendo com que a criança crie 
imagens mentais sem a presença do objeto ou ação. Caracteriza-se também nesse estágio, o ani-
mismo, onde a criança “dá alma”aos objetos inanimados, como por exemplo, o caminhão foi “dormir’, 
há a transformação também do objeto em satisfação do prazer (tampa de panela como volante de 
um carro).

Nesse período a criança leva-se pela aparência sem relacionar os fatos, por exemplo, um 
menino diz que tem mais suco do que sua irmã porque seu suco foi despejado em um copo alto e 
fino, e o dela em um outro copo, só que pequeno e largo.

O terceiro período, das operações concretas, a criança já compreende regras, ordena ele-
mentos por tamanho, peso, desenvolvimento das noções de tempo, espaço, ordem, entre outros.

Ao estabelecer relações, a criança passa a pensar logicamente, diminuindo seu egocentrismo, 
levando em conta inúmeros aspectos de uma determinada situação. Adquire a noção de reversibili-
dade, que é a capacidade de compreender um processo inverso ao observado anteriormente.

E, por fim, o período das operações formais, é o ápice do desenvolvimento cognitivo. O 
pensamento antes representativo, torna-se abstrato, o pensamento torna-se hipotético-dedutivo, ou 
seja, é capaz de pensar em diferentes relações possíveis, a partir de hipóteses e não apenas pela 
observação da realidade.

Nessa fase, através da possibilidade de pensar e lidar com os conceitos de liberdade e justiça, 
no plano emocional o adolescente vivencia conflitos desejando liberta-se do adulto mesmo depen-
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dendo dele.

Portanto, para o autor citado acima, o desenvolvimento cognitivo é atrelado por mudanças 
tanto qualitativas como quantitativas relacionadas aos períodos anteriores, permitindo que o indivíduo 
se construa e reconstrua a cada estrutura, tornando cada vez mais apto ao equilíbrio.

Na concepção de Vygotsky (1989) apud Nunez (2009), a aprendizagem desenvolve-se a partir 
das relações sociais, e o pensamento e linguagem são processos interdependentes, desde o início 
da vida. Para Vygotsky (1989), o sujeito é interativo pois, a partir das relações intra e interpessoais 
e de troca com o seu meio, passa a adquirir o conhecimento.

A relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem está atrelada ao fato de o ser humano 
viver em meio social. Para uma melhor compreensão do processo de ensino aprendizagem, Vygotsky 
(1989) propõe estudar a aprendizagem a partir do conceito de “Zona de Desenvolvimento Proximal”, 
o qual ele irá definir como:

A distância entre o nível de desenvolvimento determinado pela capacidade de resolver um 
problema e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de um 
problemasob a ajuda de um adulto ou em colaboração com outro colega capaz. (VYGOT-
SKY, 1989, p.89).

A Zona de Desenvolvimento Proximal é como a distância entre a capacidade de algo que a 
criança pode fazersozinha e o que ela é capaz de realizar com a mediação de alguém. Vale ressaltar, 
que a capacidade de realizar determinada tarefa, depende muito do certo tipo de nível de desenvol-
vimento à qual está no momento.

Outro aspecto a ser entendido, diz respeito à afetividade no âmbito do desenvolvimento. Henri 
Wallon (1879-1962) divide o desenvolvimento em etapas, que para ele são cinco: impulsivo-emo-
cional; sensório-motor e projetivo; personalismo; categorial; e puberdade e adolescência. Ao longo 
desse processo, a afetividade e a inteligência se alternam. No primeiro ano de vida, a função que 
predomina é a afetividade.

O bebê a usa para se expressar e interagir com as pessoas, que reagem a essas manifesta-
ções e intermediam a relação dele com o ambiente. Depois, na etapa sensório-motora e projetiva, a 
inteligência prepondera. É o momento em que a criança começa a andar, falar e manipular objetos 
e está voltada para o exterior, ou seja, para o conhecimento. Essas mudanças não significam, no 
entanto, que uma das funções desaparece.

O vínculo afetivo que o educador e psicopedagogo deve estabelecer com a criança e com a 
turma deve ter um caráter libertador que possibilite a expressão de questões pessoais e que condu-
za a autonomia do educando, abrindo espaço questionamentos, quebrando preconceitos e rótulos 
comuns existentes na área educacional.

Serrão (1999), enfatiza ainda, que o importante na construção do vínculo afetivo é a função 
do professor, possibilitar a afloração dos sentimentos e as opiniões dos alunos, utilizando diversas 
técnicas e linguagem.

Marrocos (2008) ratifica que as funções cognitivas se correlacionam seja de forma operacio-
nal ou dialética, juntamente no meio social à qual está inserida. A criança ao receber uma gama de 
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afetividade, constrói seu saber de uma forma mais consistente.

Pinheiro (1999) apud Mendonça (2009, p. 22) alerta que sobre a importância do afeto “a sua 
importância é primordial, pois considera o alimento afetivo tão imprescindível, como os nutrientes 
orgânicos”.

Ultrapassando as emoções e sentimentos, o aspecto afetivo proporciona ao impulso que a 
criança almeja aprender, buscando novos conhecimentos. Por meio dessa dimensão, o sujeitoma-
nifesta externamente suas emoções e vontades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio das atividades lúdicas, o indivíduo forma conceitos, seleciona ideias, estabelece re-
lações 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 seuuniverso, trazendo para a 
sua realidade situações criadas em seu mundo imaginário, o brincar possibilita o desenvolvimento, 
não sendo somenteum instrumento didático facilitador para o aprendizado, já que os jogos, brinca-
deirase brinquedos influenciam em áreas do desenvolvimento infantil como: motricidade,inteligência, 
sociabilidade, afetividade e criatividade. Desse modo, o brinquedocontribui 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 umentretenimento para os alunos, e sim uma atividade que 
possibilita a aprendizagem de váriashabilidades.

Portanto, é com esse desenvolvimento prazeroso da criança que oeducador deverá interagir 
com o lúdico, concretizando as brincadeiras, brinquedos e jogos não apenas como recursos peda-
gógicos decorrente dos diversos níveisdo conhecimento.

Na educação encontramos diferentes metodologias de ensino que podem contribuir para o 
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 
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criança não é um adulto em miniatura, mas sim, uma criança pequena que encontra em cada novi-
dade, um mundo de descobertas presentes no contexto escolar, que aprimoram o seu conhecimento 
e sua aprendizagem.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo abordar a concepção de gestão democrática nas escolas públicas 
da atualidade, desta forma, pretende-se apresentar estratégias de transformação educacional e 
aproximação dos pais do contexto escolar. Contudo, existe uma proposta da criação de uma escola 
que trabalhe com o diálogo e que se proponha a criar uma rede colaborativa para a criança e para 
a escola em que haja a participação de pais, professores, funcionários e o gestor que assume um 
papel de líder que deve conduzir todos para uma educação de qualidade. Esta pesquisa também 
ressalta a importância de uma gestão democrática em uma unidade escolar, visto que tal posição 
reflete a sociedade em que vivemos, em que todos devem ser ouvidos e respeitados, além de pensar 
no bem comum entre todos os participantes do processo educativo, como educadores, educandos, 
equipe gestora e a família que é primordial quando se fala em educação.

Palavras-chave: Gestão Democrática; Educação; Família; Participação

INTRODUÇÃO

Na sociedade atual muito se ouve falar a respeito da gestão democrática participativa, contudo, 
muitas vezes fica apenas na teoria e pouco se pratica principalmente nas escolas públicas brasileiras. 
Como a própria nomenclatura já nos adianta, a gestão e a supervisão das escolas devem ocorrer de 
maneira democrática, ou seja, algo que elencam povo e autoridade ao mesmo tempo.

Com isso, é preciso ressaltar que como trata-se de uma instituição pública, é pertencente a 
todos, que devem participar de todas as decisões, formando uma rede colaborativa entre professores, 
educandos, funcionários, pais e gestores, visando sempre o sucesso educacional.

Desta forma, não se pode ter uma instituição escolar com princípios de autoritarismo, pois este 
elemento seria a antítese da democracia, e ainda prejudicaria as ideais da prática da cidadania, pois 
em uma escola a gestão deve agir de maneira dialógica, compartilhada e participativa na instituição.

A gestão democrática também é uma excelente ferramenta mediadora do trabalho docente, 
que por muitas vezes por sentir um apoio maior, sente mais confiança e desenvolve maior gama 
de competências e habilidades no educando. Logo, as relações entre educadores e gestão de uma 

OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO 
DEMOCRÁTICA NO BRASIL

THIELY APARECIDA DO CARMO CAPELO
Graduação em História pela Universidade Nove de Julho. (2010); Especialista em Psicopedago-
gia pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (2013); Educação à Distância pela Universidade 
Paulista UNIP (2021) Professora de Educação Infantil – no Céu Cei Jardim Paulistano e Profes-
sora de Educação Básica II– História - na EE Almirante Marquês de Tamandaré.
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escola devem assumir a horizontalidade com respeito e confiança entre todos os envolvidos neste 
processo educativo.

Tal conceito é expresso pela carta magna do país, a Constituição Federal de 1988 que prevê 
a gratuidade, liberdade, igualdade e a gestão democrática, esta é reforçada pela Lei de Diretrizes e 
Bases 9394/96 e pelo Plano Nacional de Educação, essa transformação se deu a partir do período de 
redemocratização da história do Brasil e tinha como intuito pregar os ideais liberalistas e iluministas 
presentes na mais nova legislação do país.

Diante de tal contexto, podemos caracterizar uma gestão democrática como uma maneira 
de organizar o bom funcionamento de uma escola pública no que se refere nos seus mais amplos 
aspectos como políticos, administrativos, financeiros e pedagógicos, nesta forma de gestão, todos os 
envolvidos no processo educativo devem tomar decisões, isso engloba além da comunidade docente 
e discente, seus gestores e também o entorno, ou seja, a comunidade escolar, visando sempre a 
construção de um conselho escolar atuante para que ideias sejam debatidas, pensando sempre em 
alternativas coletivas.

Uma gestão democrática está sempre relacionada a questão de autonomia tanto de sua uni-
dade escolar quanto de seu alunado, além disso, a tomada de decisão será realizada sempre a partir 
de colegiados e que todos devem ter ciência e não feito de forma unilateral e autoritária como antes, 
nesta forma de gestão, há o prevalecimento do gestor que tenha autoridade, que é algo totalmente 
divergente do que se caracteriza o autoritarismo.

A justificativa desta monografia encontra-se em sua importância para o meio acadêmico por 
se tratar de uma sociedade livre e democrática, os espaços escolares devem conter os mesmos 
moldes estabelecidos pela Carta Magna do país.

Será possível uma escola autônoma e participativa na esfera pública?

O objetivo geral desta pesquisa é ressaltar as atribuições do gestor em uma escola pública que 
tenha espaço para uma a autonomia e participação de todos os envolvidos no processo educativo, 
como objetivos específicos estudar a relação de diálogo entre diretor e coordenador pedagógico 
juntamente com os benefícios da construção de uma gestão democrática e evidenciar as principais 
funções desempenhadas pelo diretor escolar

Para a realização deste trabalho, foram realizadas duas pesquisas de caráter qualitativo de 
modo a ilustrar a gestão democrática, a primeira teve foco a parceria existente entre gestão e co-
ordenação na aproximação entre educadores e famílias, para isso, foram entrevistados gestores e 
coordenadores de escolas públicas

LEGISLAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA

Gestão participativa ou democrática nada mais é que ter o exercício da cidadania e respeito a 
todos dentro de uma sociedade que seria uma única alternativa de fato para uma educação pública 
de qualidade.
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O conceito de democracia surgiu na antiguidade, mais precisamente na Grécia, principalmente 
na cidade – estado ateniense, em que os cidadãos livres poderiam escolher seus representantes, 
contudo nessa época, muitas pessoas inda permaneciam excluídas deste processo de cidadania.

No Brasil, a questão democrática já é algo mais recente e que de acordo com Fernandes 
(2006), a década de 1970 ganhou maior força no que se refere às pressões que eram feitas para 
que de fato se tivesse um processo de democratização da escola pública.

Contudo, a partir de 1990, se inicia um processo no Brasil como o referido autor ainda menciona 
que visava diminuir o papel do Estado e privilegiar um rol de políticas públicas na questão educacional.

Apenas após a elaboração da atual Constituinte brasileira é que se pode afirmar de fato que 
houve uma preocupação em relação a uma gestão democrática em escolas públicas e que atingiu 
seu auge por meio da elaboração da Leis de Diretrizes e Bases (9394/96), ambas viabilizam o pro-
cesso em se alcançar uma participação maior da escola e comunidade.

A questão democrática se institui no artigo 14 da LDB lei n°(9394/96):

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática de ensino público na 
educação básica, de acordo com suas peculiaridades conforme os seguintes princípios:
I – Participação dos profissionais da educação no projeto político pedagógico da escola;
II – Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e equivalentes.

Paro (2005), afirma que a instituição escolar deve exercer de fato um papel de público e permitir 
que todas as pessoas caminhem para escola que tenha educação de qualidade. Nesse sentido, o 
gestor ocupa um papel de importância, pois este, deve articular todo o entorna da escola para si e 
ao mesmo tempo coordenar profissionais a fim de atingir uma educação transformadora e que forme 
alunos críticos e participantes.

Contudo, além de promover uma gestão democrática e caminhar para uma escola que seja 
de todos, a participação da família na vida escolar da criança, proporciona ganhos incalculáveis.

Com a elaboração do Estatuto da Criança e adolescente, ou também conhecido como ECA 
em 1990, este documento vai enfatizar a respeito das responsabilidades que são relacionadas à 
família e ao Estado:

Art. 4º É dever da família, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1988).

Neste artigo, é possível perceber que a criança se trata de um menor e está carece de cui-
dados e a responsabilidade para com este individuo é em primeira instancia da família e do Estado 
que precisa garantir seus direitos confirme previsto em lei.

No entanto, não cabe só a família a educação de uma criança, ainda de acordo com o mesmo 
conjunto de leis em seu artigo 55, os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos 
ou pupilos na rede regular de ensino, além de acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. 
(ECA, 1990).

Diante disso, não compete os pais ou os responsáveis matricular as crianças em uma instituição 
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escolar e achar que esta estará responsável pela formação do mesmo, a escola fica responsável na 
formação de uma cognição e saberes relacionados à ciência, as matérias ou até mesmo em adquirir 
competências e habilidades da vida em sociedade, a lei é clara, a família deve acompanhar esse 
processo, deve sempre estar presente para que se tenha um trabalho satisfatório.

A escola é caracterizada por ser um local em que se tem a construção do conhecimento entre 
educador e educando, nesse ambiente os indivíduos aprendem além do conhecimento produzido 
pela ciência, aquele que é sistematizado, uma gama imensa de valores culturais, pois são vários 
indivíduos partilhando o mesmo espaço, com criações e culturas distintas, o viver em sociedade, 
respeitar e valorizar as diversidades também é aprendido em uma escola.

Segundo Dessen e Polonia (2007):

A família não é o único contexto que a criança tem a oportunidade de experenciar e ampliar 
seu repertorio como sujeito de aprendizagem e desenvolvimento. A escola também tem sua 
parcela de contribuição no desenvolvimento do indivíduo (DESSEN, POLONIA, 2007, p.29).

De certa forma, sabe-se da importância de trabalhar em conjunto entre escola e família, no 
entanto uma das possíveis causas do distanciamento que se tem entre essas instituições, se refere 
a um contexto histórico em que a mulher foi inserida no mercado de trabalho após a industrialização 
que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, o quer gerou a criação de instituições como as creches e 
outras instâncias escolares, e esta mãe por passar a maior parte do tempo trabalhando, mediante 
as necessidades de colaborar com a renda familiar que são circunstâncias do capitalismo, acabou 
transferindo todas as responsabilidades para a escola.

A escola por sua vez não consegue suprir o vazio que é deixado pela ausência da família e 
vários problemas que se enfrenta no cotidiano da sala de aula não são competências dela, desta 
forma, há uma imensa dificuldade relatada por profissionais da educação.

Assim como afirma Oliveira (2010), a instituição escolar apenas é responsável por comple-
mentar o trabalho de educação que deve ser inicializado em casa com a família, deste modo, há sem 
dúvida a necessidade da ligação de escola e família.

Família e escola possuem algumas funções que lhe são atribuídas como afirmam Dessen e 
Polonia em seus estudos:

Uma de suas tarefas mais importantes, embora difícil de ser implementada, é preparar tanto 
alunos como professores e pais para viverem e superaram as dificuldades em um mundo de 
mudanças rápidas e de conflitos interpessoais, contribuindo para o processo de desenvolvi-
mento do indivíduo. (DESSEN, POLONIA, 2007, p.25).

Desta forma, a escola também deve preparar o indivíduo para que este possua um conhecimento 
significativo para sua vida, que haja uma significância, e uma formação do conhecimento, mediante 
as transformações que se tem na sociedade atual, esses alunos não serão um simples reprodutor 
do que veem, mas sim construtores de um conhecimento que terá relevância em suas vidas.

A escola deve sempre valorizar a importância da família no ambiente escolar, promover even-
tos que visem que os pais participem do cotidiano escolar de seus filhos, não somente em reuniões, 
mas em situações que os pais sejam acolhidos e percebam a evolução das crianças.

Um trabalho realizado em conjunto pelas instituições escola e família faz com que haja um 
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desempenho melhor na aprendizagem, deve haver incentivos por ambos os lados para que o desen-
volvimento das crianças e adolescentes seja potencializado.

As instituições escola e família possuem funções diferentes, mas que se completam no que se 
refere a educação da criança. Educação esta que é aprendida nos valores familiares e escolarização 
que é feita nos bancos das instituições escolares.

Paro (1992), afirma que muitas vezes a escola age de maneira autoritária e essa atitude acaba 
afetando no relacionamento entre os pais e a escola, além disso em seu livro, o autor cita alguns 
fatores que podem se tornar dificultadores na aproximação das instituições família e escola:

• Cultural: a questão de que o país credita pouca importância na educação, isso faz com que 
os responsáveis também não enxerguem a razão de encará-las com seriedade;

• Falta de conhecimento dos pais: por muitas vezes os pais não têm um conhecimento sobre 
o funcionamento da escola, e muitas vezes a instituição também está confusa quanto ao 
seu P.P.P.

• Omissão: Em muitos casos quando se tem pais ausentes na educação, a tendência é 
repetir com os filhos essa mesma atitude;

• Falta de tempo: esse elemento está cada vez mais presente em nossa sociedade globaliza-
da, que possui jornadas exaustivas de trabalho e não dispõem de tempo para acompanhar 
a vida escolar dos filhos.

No problema citado por Paro (1992) em que a escola mantem relações verticais e de autori-
tarismo, a autora Heloísa Szymanski (2007, p.100) ressalta a ideia de que uma escola quer propicie 
a aproximação com pais deve ser do modelo horizontal e dialógica, para que haja o espaço para 
conversa, ouvir suas dúvidas e anseios, pois uma escola deve seguir uma política participativa por 
todos os envolvidos no processo educativo.

Os pais devem valorizar toda a produção da criança, pois fazendo isso, será responsável por 
despertar o interesso no aluno, que muitas vezes estão carentes e necessitam de alguma demons-
tração de carinho e afetividade.

As crianças estão em processo de formação e necessitam de exemplos, estes partem da 
família que podem auxiliá-los na leitura, nas tarefas e no incentivar interesses e também na figura 
do professor que está mediando os processos.

As lições de casa são elementos que fazem esse elo de ligação entre os dois grupos de es-
cola e família, além de promover a fixação de conteúdos que foram ensinados, são momentos que 
propiciam o construir, o processo de fazer juntos e da cooperatividade entre ambientes escolares e 
familiares.

No entanto a escola e a família são culpabilizadas pelo distanciamento que ocorre na vida 
escolar das crianças, além da questão de falta de tempo que é relatada por muitos pais, ainda existe 
os resquícios de uma escola arcaica que se utiliza de autoritarismo e que acaba afastando a comu-
nidade da participação efetiva da educação.
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O papel do professor não pode ser considerado como um cuidador, pois este não se restringe 
a apenas um aluno, este profissional é um educador que cuida dos aspectos que estão relacionados 
a escolarização da criança.

A parceria entre família e escola só vai chegar no seu êxito a partir do momento em que essas 
duas instituições estiverem reunidas no intuito de atingir um único objetivo, a formação de um indi-
víduo em sua integralidade, contudo, essa tarefa não é simples, pois deve haver uma aproximação 
entre ambas.

A escola deve ser entendida como um local receptivo que esteja aberta ao diálogo e no que 
tange ao ensino de valores, esse só terá êxito na ajuda mútua entre escola e família.

A família não é o único canal que pode tratar a questão da socialização, mas é sem dúvida, 
um âmbito privilegiado, uma vez que este tende a ser o primeiro grupo responsável pela ta-
refa socializadora. A família constitui uma das mediações entre o homem e a sociedade. Sob 
o este prisma, a família não só interioriza aspectos ideológicos dominantes da sociedade, 
como projeta, ainda, em outros grupos os modelos de relação criados e recriados dentro do 
próprio grupo. (CARVALHO, 2006, p.36.).

A instituição escolar deve sempre estar voltada a promover eventos que propiciem a ligação 
com a família dos alunos, portanto, devem realizar feiras para exposição dos trabalhos dos alunos, 
em reuniões promover a valorização dos trabalhos e talentos que estes educandos possuem, reunião 
de pais e mestres sempre que for necessário, além de deixar as portas abertas da instituição para 
tirar dúvidas.

Muitas vezes tem que haver uma veiculação maior dos direitos e obrigações entre escola e 
família, pois na maioria das vezes, os responsáveis desconhecem esses elementos, o que acaba 
dificultando também à ida para as escolas.

A participação entre escola, família e comunidade resultam em uma gestão democrática par-
ticipativa, em que todas as decisões serão tomadas em conjunto que é abordada por Cury (2007) 
em seu livro:

Essa igualdade pretende que todos os membros da sociedade tenham iguais condições 
de acesso aos bens trazidos pelo conhecimento, de tal maneira que possam participar em 
termo de escolha ou até mesmo concorrência no que uma sociedade considera como signi-
ficativo. ( CURY, 2007, p.68)

Nesse sentido, nada melhor que os pais para decidirem o que será melhor na aprendizagem 
de seus filhos, por isso Paro (2007) aborda sobre a importância que a família tem no desenvolvimento 
da criança.

A Lei de Diretrizes e Bases lei n° (9394/96) estabelece a participação de todos em uma edu-
cação que tenha professores, os pais, comunidade, conselho de escola, gestão, visando melhorias 
para a promoção de uma educação integral de seus alunos.

CONSTRUÇÃO DO P.P.P E GESTÃO DEMOCRÁTICA

O Projeto Político Pedagógico é um documento que deve ser elaborado em conjunto com o 
grupo escolar, trata-se de um documento que deve conter a identidade do entorno escolar e ter a 
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participação de todos os envolvidos na educação.

De acordo com Veiga (2000), uma escola não deve ter o formato unilateral, de ter características 
centralizadoras que culminam sempre na decisão favorável de um grupo, uma unidade escolar deve 
sempre caminhar para a busca da autonomia e estabelecer a identidade do grupo a qual pertence.

Além disso, professores, alunos, funcionários e comunidade escolar devem se sentir sujeitos 
atuantes da escola, que argumentem e discutam seu papel no processo educacional e busquem o 
desenvolvimento autônomo, intelectual das crianças e adolescentes.

O Projeto Político Pedagógico é uma ferramenta que visa atender objetivos e promover as 
ideias propostas pela instituição escolar, o importante a ser ressaltado, é que este documento deve 
ser elaborado em conjunto para que não se caracterize algo autoritário.

A elaboração do projeto da escola de forma coletiva faz com que todos os participantes se 
sintam elementos transformadores de uma realidade, deste modo, é possível atingir uma sociedade 
com mais justiça e igualdade, além disso a elaboração deste documento deve levar em consideração 
o entorno no qual se encontra a escola.

A gestão escolar que deve ser participativa, engloba outros elementos colegiados como o 
Grêmio Estudantil que viabilize o protagonismo infanto – juvenil e que o gestor atenda suas neces-
sidades e sempre trabalhe com base na escuta e no diálogo constantemente.

O conselho escolar também deve estar sempre presente nas instituições, não só porque é 
previsto em lei, mas também para que haja uma maior preocupação com a educação pública de quali-
dade, pois é o momento propício para que pais, alunos e a comunidade façam reflexões pedagógicas.

O Conselho de Classe é a atividade que reúne um grupo de professores da mesma série, 
visando em conjunto, chegar a um conhecimento mais sistemático da turma, bem como 
acompanhar e avaliar o aluno individualmente, através de reuniões periódicas. (SANT’ANA, 
1995, p.87-88)

Partindo desse pressuposto da autora, o momento do conselho de classe é fundamental para 
discutir práticas pedagógicas, desta forma, se faz necessário a participação dos pais e alunos para 
que se cheguem a um consenso de como agir, ou seja, refletindo a práxis constantemente.

Portanto, podemos ressaltar que a gestão democrática é essencial para o desenvolvimento 
de cidadãos críticos e conscientes e que saibam debater os acontecimentos que são pertinentes a 
sua realidade, nesse sentido Botler (2008) afirma:

É por via da reflexão e da decisão ponderada que os indivíduos se autogovernam, se autor-
regulam, se auto-regulamentam, definem seus valores e padrões de conduta, sua própria 
moralidade. É aí que reside à diferença entre autonomia outorgada e autonomia conquista-
da, ou seja, a primeira vem pelo discurso instituído pelo Estado, que regula e define padrões 
de condutas que são veiculados e aceitos socialmente no sistema educacional, através de 
argumentos que nem sempre correspondem as reais possibilidades e necessidades de cada 
comunidade ou unidade escolar. A autonomia conquistada, por sua vez, diz respeito aos 
padrões construídos pela comunidade escolar, como num código de ética, que vai sendo 
elaborado na dinâmica própria da realidade organizacional, visto que é elaborada de manei-
ra autêntica singular. (BOTLER, 2008,p.127)

Deste modo, podemos perceber que o gestor deve adquirir uma gestão que estabeleça poder 
a partir da autonomia conquistada, pois somente dessa maneira será possível estabelecer relações 
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de cumplicidade com toda a comunidade escolar.

Soares (2012) afirma que se existir uma parceria entre a gestão e os participantes da comu-
nidade escolar, o coordenador pedagógico terá mais autonomia para garantir o apoio ao educador 
para que haja uma aprendizagem significativa.

Contudo, para que se tenha uma gestão democrática eficiente, o gestor deve caminhar para 
uma parceria com seu coordenador para que se tenha ações de cunho pedagógico coletivas, con-
forme afirma: Libâneo; Oliveira; Toschi (2011, p.349 e 350), ao falar sobre Direção e Coordenação 
colocam que:

A direção e a coordenação correspondem a tarefas agrupadas sob o termo gestão. Dirigir 
e coordenar significa assumir, no grupo a responsabilidade por fazer a escola funcionar 
mediante o trabalho conjunto, para isso precisam reconhecer que sua ocupação tem uma 
característica genuinamente interativa. ( LIBÂNEO;OLIVEIRA;TOSCHI, 2011, p.349 e 350).

Caso não tenha essa integração o trabalho do coordenador pode ser seriamente comprome-
tido, o que geraria uma deficiência na gestão do currículo e desenvolvimento das práticas escolares 
junto aos educadores.

Silva (2014) também ressalta que para se alcançar uma gestão democrática o gestor deve 
propiciar liberdade para que o coordenador possa desenvolver suas funções, além de permanecer 
uma parceria pautada no diálogo para um trabalho de excelência.

Como já foi ressaltado por intermédio de pesquisa qualitativa neste trabalho, a figura do co-
ordenador pedagógico também está atrelada com as famílias dos discentes, pois é ele quem faz a 
ligação direta entre educadores, gestor, comunidade e educandos.

Além disso, o profissional que desempenha a função de coordenador pedagógico deve promo-
ver espaços para a formação continuada dos educadores pensando sempre no sucesso estudantil.

Desta forma, a figura do gestor é primordial no processo de gerenciar um bom desenvolvimento 
na área pedagógica escolar, visto que deve promover a liberdade e ao mesmo tempo colaborar para 
o sucesso e maior aproximação das famílias e comunidade escolar.

As escolas juntamente com seus gestores devem prover meios de facilitar o acesso das famí-
lias na escola por meio de uma gestão democrática e participativa que é previsto na LDB 9394/96, 
nesta, pais, professores, alunos e comunidade escolar se juntam para formar um conselho, colegiado 
participativo e deliberativo que dá voz as famílias e a comunidade.

Gadotti (1994) diz que o conselho de escola exerce os direitos dos cidadãos enquanto uma 
sociedade democrática e que foi fruto de uma política pública criado pela Secretaria de Educação 
Básica do Ministério da Educação sob o nº 2896/2004, que tinha como principal propósito o fortale-
cimento dos conselhos escolares principalmente nas escolas públicas.

De acordo com o MEC (1994) se faz necessário que a gestão escolar pense em condições que 
seja possível a família e o entorno escolar participar dos debates e decisões da instituição educativa, 
e estas certamente gerarão uma aproximação entre os alunos, escola e família.

Pensando em uma educação de qualidade que visa promover um futuro promissor para crian-
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ças e adolescentes é preciso criar mecanismos para a participação dos pais, gerando uma escola 
mais dinâmica e que esteja voltada para os interesses de seus educandos.

Não só na participação do colegiado, mas as famílias também devem estar envolvidas no pro-
cesso de criação do PPP (Projeto Político Pedagógico) da instituição escolar como afirma a LDB/96, 
dando autonomia para o surgimento de novas propostas e projetos.

Veiga (2003) ressalta que os colegiados existentes na escola como a APM (Associação de 
Pais e Mestres) e o próprio Grêmio estudantil geram um aprimoramento de todo processo educativo 
que deve ser construído de maneira coletiva sempre.

Logo, a gestão da escola deve providenciar que haja um engajamento democrática em toda 
sua instituição para que se evidencie a construção de uma educação transformadora de acordo com 
Sarubi (2003).

Portanto, a criação de políticas públicas é indispensável para a melhoria da máquina do sis-
tema de ensino para que as instituições de ensino desenvolvam projetos com ética e acima de tudo 
a participação de todos.

[...] à construção de um novo paradigma; às ações coletivas baseadas na categoria da ci-
dadania e à construção de novos espaços de participação, lastreados não em estruturas 
físicas, mas em relações sociais novas que se colocam entre público e privado, originando 
o público não estatal. Participação comunitária e participação popular cedem lugar a novas 
denominações: participação cidadã e participação social. Trata-se de práticas que rompem 
com uma tradição de distanciamento entre a esfera em que as decisões são tomadas e os 
locais onde ocorre a participação da população. O conceito de participação cidadã está 
lastreado na universalização dos direitos sociais, na ampliação do conceito de cidadania e 
em uma nova compreensão sobre o papel e o caráter do Estado, remetendo à definição das 
prioridades nas políticas públicas. (GOHN, 2001, p. 56-57).

Os membros do Conselho de Escola devem sempre debater a respeito das políticas educacio-
nais, pois a questão da cidadania só se efetiva a partir da participação da comunidade, e esta deve 
refletir e participar das decisões da escola.

A formulação da proposta político pedagógica da escola deve permitir o contato e o diálogo 
entre Estado, famílias, alunos e profissionais da educação para realizar uma implementação de uma 
gestão democrática que preze a preservação dos direitos sociais.

Logo, o Conselho Escolar exerce a função de participação da comunidade nas decisões po-
líticas sobre a escola, que deve ser forte e organizado e que se manifeste diante das mudanças da 
direção da escola, mas também mediante a troca de governo.

Bobbio (2000), afirma que o Conselho de Escola é o estágio máximo pois considera todo o 
entorno e a comunidade escolar como um todo e tem um papel essencial na gestão escolar.

O DIRETOR NO PAPEL DA DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR

A concretização da gestão democrática nas escolas públicas só irá ocorrer quando houver 
a participação de toda a comunidade escolar e seus colegiados, além disso, esses grupos devem 
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estar dispostos a alcançar uma educação de qualidade.

Podemos citar dois episódios importantes para a aquisição da gestão democrática no Brasil, 
a partir da carta magna de 1988 que estabelece autonomia as instituições de ensino e seus educa-
dores, além disso, há também a elaboração de Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) que em conjunto 
com as ideias construtivistas determinou a quebra das concepções tradicionais de autoritarismo e 
que afastava os alunos do ambiente escolar.

Podemos afirmar que somente quando há o diálogo e a compreensão é que podemos dizer 
que houve uma preocupação de criar uma comunidade participativa, contudo, a gestão também deve 
estar engajada em criar um Projeto Político Pedagógico que atendam a realidade e as necessidade 
da escola.

Além disso, por mais que haja uma grande dificuldade de inserir os pais na instituição escolar, 
o gestor em conjunto com sua equipe docente deve promover situações para que esse contato seja 
cada vez mais frequente, visto que há uma grande importância da participação dos pais na apren-
dizagem de seus filhos.

Apesar dos desafios encontrados atualmente, a equipe colaborativa de educadores, pais, 
funcionários, alunos e o gestor devem pensar em conjunto a superação de problemas encontrados, 
além disso, o gestar deve levar em consideração todas as ideias que são trazidas pela comunidade 
escolar e utilizá-la da melhor maneira.

A escola deve promover também um conselho participativo, que é previsto na legislação e 
prevê uma preocupação maior com o desenvolvimento do educando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema discutido neste trabalho é algo bastante atual no que se refere aos reflexos que a 
ausência familiar gera na aprendizagem dos educandos e que infelizmente é uma situação muito 
comum nas instituições escolares brasileira.

O importante é reconhecer que diante da inserção da mulher no mercado de trabalho e a so-
ciedade contemporânea cada vez mais caótica, as pessoas deixam frequentemente de acompanhar 
a vida de seus filhos e acabam incumbindo a escola por suas responsabilidades.

Em contrapartida, a escola por muitas vezes continua seguindo moldes e desconsideram 
que há um novo modelo familiar e social, excluindo desta forma a comunidade e os responsáveis 
da instituição.

Além disso, foi discutida a visão de alguns teóricos Fraiman e Szymanki que afirmam que é 
notório que a participação das famílias nas escolas viabilize a democratização do ensino público e 
esta ação promove não só a qualidade de ensino como também podemos perceber inúmeras me-
lhoras no rendimento escolar dele.

A educação é algo muito complexa e não é uma tarefa que a escola possa realizar sozinha 
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sem a cooperação de outras instituições, é nítido que a família é a instituição que mais perto se en-
contra da escola. Sendo assim, se levarmos em consideração que família e escola buscam atingir 
os mesmos objetivos, devem elas comungar os mesmos ideais para que possam vir a superar difi-
culdades e conflitos que diariamente angustiam os profissionais envolvidos no ambiente escolar, e 
também os próprios alunos e suas famílias para que não haja consequência severas ao aprendizado 
dos indivíduos.

Por fim, abordou que a gestão democrática em consonância com as políticas públicas, pois 
estas instituições em conjunto com as práticas aderidas pelo Estado exercem funções correlatas e 
imprescindíveis ao desenvolvimento e à proteção social dos indivíduos, ou seja, uma educação de 
qualidade e significativa.

Este trabalho evidenciou que todos desempenham um papel importante na formação dos dis-
centes no que se refere a uma gestão democrática, em que o diretor administra e gera suas funções 
por meio do diálogo, além disso, ressaltou a participação de todos na construção do Projeto Político 
Pedagógico para que este documento que está em constante transformação tenha de fato, o perfil 
da escola e mais importante, que levem os educandos como agentes protagonistas do processo 
educativo.

A parceria entre gestores e coordenadores também teve um enfoque importante ao decorrer 
da pesquisa, pois o cargo ligado a relação pedagógica tem forte ligação de intermédio com o grupo 
discente e execução do currículo escolar de forma plena e participativa, por fim, o trabalho também 
destacou o papel dos alunos de forma protagonista na participação dos grêmios estudantis.
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RESUMO

Este artigo visa refletir sobre o papel do ensino da Biologia frente a sociedade que passa atualmente 
por grandes e aceleradas mudanças biotecnológicas, as quais exigem profunda compreensão das 
pessoas para a participação cidadã e para a influência ética da população nesse processo. Tendo 
em vista que a escola tem a função maior de formar cidadãos plenos, conscientes, críticos e éticos, 
os alunos do ensino fundamental devem dominar essas competências e habilidades capazes de 
acompanhar as mudanças científicas e biotecnológicas e participar conscientemente delas. E, com 
vistas que o ensino de Ciências e de Biologia é imprescindível para a formação cidadã, sua atual 
importância é extrema, e tende a crescer ainda mais com o passar do tempo e com a evolução da 
ciência e da sociedade. A escrita deste artigo está baseada em pesquisas bibliográficas acerca do 
tema.

Palavras-chave: Ensino; Biologia; Ciências.

INTRODUÇÃO

A educação é um reflexo da sociedade, do contexto político, histórico e cultural em que está 
inserida, sendo reformulada de acordo com os interesses da coletividade.

Como exemplos, podemos citar o grande investimento dos EUA durante o período da Guerra 
Fria na formação de futuros cientistas para garantir sua hegemonia científica ou os grandes proje-
tos ingleses voltados para o ensino de Física, Química e Biologia visando preservar a influência da 
Academia Inglesa no contexto científico (KRASILCHIK, 1988, p. 55; 2000, p. 85).

No Brasil, diversas mudanças no ensino de Ciências Biológicas são observadas ao longo do 
tempo, sempre influenciadas pelas demandas políticas e sociais.

Em 1996 foi aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394); no ano seguinte, foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais; os dois documentos 
instruíam que a escola tinha papel de formar alunos capazes de exercer plenamente seus direitos e 
deveres na atual sociedade; que os conteúdos devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar e 
indicando a efetiva inclusão do CTS no currículo (Brasil, 1997, p. 20).

O ENSINO DA BIOLOGIA NOS ANOS FINAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

VERONICA GONÇALVES RUTKA
Graduação em Pedagogia pela UNAR Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 
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-Sensu em Psicopedagoga institucional – Faculdade Batista de Minas Gerais - ipemig (2020).
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Nesse período surgiram iniciativas reflexivas sobre a formação inicial e continuada dos profes-
sores de Ciências, com enfoque nessas novas políticas educacionais (Nascimento et al., 2010, p. 238).

Ao longo dos anos foram elaboradas diferentes políticas educacionais; a mais recente é a Base 
Nacional Comum Curricular, de 2018. Ela define as aprendizagens essenciais que os alunos devem 
desenvolver ao longo da Educação Básica em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação de 1996, com o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 e fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica de 2013. Nesses documentos consta a necessidade de 
promover as Ciências no ensino básico (Brasil, 2013; 2014; 2018).

Nos últimos anos, ficou clara a necessidade da relação entre o ensino de Ciências, sociedade 
e tecnologia e as questões ambientais.

Apesar das diversas discussões que ocorreram ao longo do tempo sobre a problemática do 
ensino de Ciências, a visão holística das Ciências e as diversas políticas educacionais fomentando 
uma educação contextualizada para a formação dos cidadãos, o ensino de Ciências ainda precisa 
ser mais bem pensado pelos educadores e pelos órgãos públicos competentes.

O ENSINO DA BIOLOGIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

É notável que uma forma didática tradicional, especialmente na área biológica, com muitas 
técnicas pouco ou totalmente ineficazes, torna o ensino monótono, desconexo e desvinculado do 
cotidiano do aluno. Gera-se, dessa forma, conhecimentos equivocados e confusos sobre vários temas 
das ciências biológicas, tendo por consequência um ensino pouco eficaz, que por vezes pode até 
confundir ainda mais os conhecimentos científicos que o aluno já possui.

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/biologia Acesso em 05 jun. 2022

Segundo Pedracini et al (2007, p. 301), “parece evidente que o modo como o ensino é organi-
zado e conduzido está sendo pouco eficaz em promover o desenvolvimento conceitual”.

https://brasilescola.uol.com.br/biologia
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Comprovando esse ponto de vista aqui proposto e chegando a conclusões análogas, há 
pesquisas sobre as formações de conceitos que, tomando como referência o ensino de Ciências e 
Biologia, chegaram as seguintes conclusões:

Estudantes da etapa final da educação básica apresentam dificuldades na construção do 
pensamento biológico, mantendo ideias alternativas em relação aos conteúdos básicos des-
ta disciplina, tratados em diferentes níveis de complexidade no ensino fundamental e médio. 
Estas pesquisas revelam, por exemplo, que a maioria dos estudantes destes níveis de ensi-
no apresenta uma ideia sincrética, portanto, pouco definida sobre célula, confundindo este 
conceito com os de átomo, molécula e tecido (BASTOS, 1992).

E, como relata Vygotsky (1991, p. 117):

Cada matéria escolar tem uma relação que muda com a passagem da criança de uma etapa 
para outra. Isto obriga a reexaminar todo o problema das disciplinas formais, ou seja, do 
papel e da importância de cada matéria no posterior desenvolvimento psicointelectual geral 
da criança (VYGOTSKY, 1991, p. 117).

Segundo Castelo (1985, p. 3):

A principal função da escola já não é promover a simples aquisição de conhecimentos, mas 
sim ensinar a cada um como adquirir o máximo de conhecimentos com a maior economia 
de tempo, em suma, ensinar a cada um como estudar e como raciocinar com eficiência 
(CASTELO, 1985, p. 3)

Este autor ainda afirma que:

Sendo assim, os alunos devem ir à escola para adquirir habilidades que os capacitem a 
absorver os conhecimentos de que necessitarem, e que os tornem aptos a utilizar esses 
conhecimentos da maneira mais proveitosa: a habilidade da leitura, do raciocínio matemá-
tico, do planejamento e da avaliação de objetivos etc. Desse modo, estaremos formando 
indivíduos abertos à realidade, capazes de reformular constantemente os conhecimentos 
adquiridos, atualizando-se sempre que perceberem a necessidade disso. Nossos alunos 
estarão conscientes de que a ciência progride, as verdades de hoje não serão as verdades 
de amanhã, mas eles poderão sempre, a qualquer momento, tomar posse das novas ver-
dades instauradas pelo progresso, graças às habilidades adquiridas na escola (CASTELO, 
1985, p. 3).

Atualmente é de extrema importância que o professor de Biologia esteja atento e atualizado 
com todos os novos acontecimentos científicos que seus alunos tomam conhecimento por meio da 
mídia, porém sem se desvincular dos conceitos mais básicos inerentes a sua disciplina, e a formação 
de um cidadão consciente.

Esta conclusão é um dos pontos centrais das mudanças didáticas necessárias ao ensino da 
Biologia.
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Fonte: https://ww2.uft.edu.br/index.php/en/ultimas-noticias/26634-seguem-abertas-as-inscricoes-para-o-evento-de-
-comemoracao-biologia-10-anos-de-curso Acesso em 06 mar. 2022

A mídia e o senso comum influenciam os alunos com uma força muito maior do que a influ-
ência escolar se os professores não conseguem desmistificar e retirar completamente os equívocos 
que esses conceitos populares podem conter.

Tendo em vista o ensino de Ciências Biológicas, aulas práticas são de extrema importância. 
São elas que possibilitam o aluno a fazer a relação entre o conhecimento científico assimilado na 
escola com a sua realidade cotidiana. Dessa forma, segundo Lima e outros autores (1999):

A experimentação inter-relaciona o aprendiz e os objetos de seu conhecimento, a teoria e a 
prática, ou seja, une a interpretação do sujeito aos fenômenos e processos naturais observa-
dos, pautados não apenas pelo conhecimento científico já estabelecido, mas pelos saberes 
e hipóteses levantadas pelos estudantes, diante de situações desafiadoras (LIMA ET AL, 
1999, apud POSSOBOM ET AL, 1999, p. 115).

Apesar de todos os benefícios que as aulas práticas proporcionam, o professor deve selecionar 
criteriosamente o que será abordado e como será abordado.

Assim, proporcionando o máximo de autonomia possível para os seus alunos, estimulando 
ao máximo a independência do aluno, e a capacidade de conseguir interpretar os fatos por meio de 
observações e pesquisas próprias.

Por esse motivo, Brasil (1998) afirma o seguinte:

As atividades práticas não devem se limitar a nomeações e manipulações de vidrarias e re-
agentes, sendo fundamental que se garanta o espaço de reflexão, desenvolvimento e cons-
trução de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes. O planejamento 
das atividades práticas deve ser acompanhado por uma profunda reflexão não apenas sobre 
sua pertinência pedagógica, como também sobre os riscos reais ou potenciais à integridade 
física dos estudantes (BRASIL, 1998, apud POSSOBOM ET AL, 2002, p. 116-117).

Classificando-se excursões escolares e trabalhos de campo como aulas práticas extrema-
mente proveitosas para os alunos, pois possibilita a interação do aluno ao objeto de conhecimento, 
bem como uma observação na prática dos conhecimentos assimilados em sala de aula, dessa forma 

https://ww2.uft.edu.br/index.php/en/ultimas-noticias/26634-seguem-abertas-as-inscricoes-para-o-evento-de-comemoracao-biologia-10-anos-de-curso
https://ww2.uft.edu.br/index.php/en/ultimas-noticias/26634-seguem-abertas-as-inscricoes-para-o-evento-de-comemoracao-biologia-10-anos-de-curso
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levando o aluno a compreender o motivo de ter aprendido um determinado conteúdo e ver a sua 
aplicação na prática.

A área de ensino das Ciências Biológicas, é uma das que mais ganha com esse tipo de prática, 
e que se pode dizer que é até a que mais depende dela para uma melhor compreensão do aluno.

De acordo com Aguayo (1966):

Raro é o estudo elementar que não ganha com excursões. São, entretanto, as ciências 
naturais as que tiram mais proveito desse meio de instrução. A excursão põe o aluno em 
contato direto com o mundo natural, exercita os sentidos, provoca a atividade do pensamen-
to, contribui para o desenvolvimento da vida em comunidade, estreita as relações de estima 
entre o professor e alunos e oferece oportunidade para o trabalho físico e o prazer espiritual. 
Apesar dessas vantagens, não são poucos os reparos dirigidos às excursões escolares. As 
mais importantes dessas objeções são: as excursões tomam muito tempo; sacrificam horas 
destinadas a algumas disciplinas; privam o professor de suas horas livres; exigem dele co-
nhecimento minucioso da localidade e dependem do estado favorável ou desfavorável do 
tempo. Não te, esses argumentos o valor que lhes atribuem os que os formulam. A perda 
de tempo que representa uma excursão é recompensada pelos benefícios; boa organiza-
ção escolar e a globalização do ensino evitam facilmente o sacrifício de umas disciplinas 
em proveito de outras; entre os deveres do professor acha-se o de realizar mensalmente 
uma excursão escolar e estudar cuidadosamente a Heimat; e, finalmente, o adiamento de 
uma excursão pela ameaça do mau tempo não constitui argumento sério contra a excursão 
(AGUAYO, 1966, p.175-176).

Fica dessa forma, mais do que claro, a necessidade de um ensino que contemple todos os 
fatos aqui mencionados. Assim, um ensino que consiga se desprender do ensino tradicionalista; um 
ensino que utilize técnicas comprovadamente efetivas, e que contemple o maior número de alunos 
possível, e utilizar formas didáticas especiais para aqueles que mesmo assim não obtiverem um bom 
desempenho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade passa atualmente por grandes e aceleradas mudanças biotecnológicas, as quais 
exigem profunda compreensão das pessoas para a participação cidadã e para a influência ética da 
população nesse processo.

Se a escola tem a função maior de formar cidadãos plenos, conscientes, críticos e éticos, 
os formandos do ensino médio devem estar verdadeiramente dominando essas competências e 
habilidades capazes de acompanhar as mudanças científicas e biotecnológicas e participar cons-
cientemente delas. Para isso também se presta a disciplina de Ciências no ensino fundamental e a 
de Biologia no ensino médio.

No entanto, com a atual didática, isso não está ocorrendo, muitos alunos formandos do ensino 
médio constroem opiniões sem nem ao menos conhecer os fundamentos científicos do polêmico 
paradigma atual das pesquisas com células tronco embrionárias, e a clonagem humana para fins 
terapêuticos.

Daí surge a maior necessidade de mudar a atual didática aplicada a essas disciplinas, pois 
utilizando outras técnicas e metodologias é possível atingir o objetivo de reverter essa realidade.
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Assim, o ensino de Ciências e de Biologia é imprescindível para a formação cidadã, sua atual 
importância é extrema, e tende a crescer ainda mais com o passar do tempo e com a evolução da 
ciência e da sociedade.
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