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EDITORIAL
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO PÓS-PANDEMIA
Diferente do período de férias, os estudantes irão retornar
às aulas com experiências de um logo período de transformações,
muitas perdas vividas e sentidas de diferentes formas e nos mais
variados contextos. A educação socioemocional nos ensina o quão é
fundamental acolher os estudantes, suas famílias e os educadores, e
a melhor forma de começar esse acolhimento é ajudando-os a lidar
com os próprios sentimentos, por meio de muito diálogo, escuta ativa,
compartilhamento de experiências e exercício da empatia. O que são
competências emocionais? Trata-se de um conjunto de competências
relacionadas às próprias emoções e à capacidade de se relacionar
com o outro. Elas estão presentes no dia a dia de qualquer pessoa
e são essenciais para que o indivíduo tenha uma vida saudável, se
sentindo bem consigo mesmo e com o outro. As competências socioemocionais também estão previstas na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Ela aparece de forma clara na competência 8
para a educação: “Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde
física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas”. Muitos podem imaginar que tudo
estará resolvido com a reabertura das escolas, mas a verdade é que
essa será mais uma mudança na vida dos estudantes, professores
e familiares. Depois de meses em casa, os estudantes terão que
voltar à rotina de acordar cedo, ficar boa parte do dia distante dos
pais e a se relacionar fisicamente com professores e colegas em um
cenário que ainda exigirá cuidados de prevenção ao vírus. O papel da
escola é acolher os estudantes que vive esse momento histórico na
sociedade. Não dá para fingir que tudo voltou ao normal e seguir com
o planejamento do currículo escolar. Da mesma forma, não dá para
perder a oportunidade de ensinar à todos a lidarem com a realidade,
por meio do desenvolvimento de competências socioemocionais. A
pandemia ensinou muito sobre como o comportamento individual
pode ter reflexos no coletivo. Também evidenciou desigualdades, que
levaram ao exercício da solidariedade. Mas, após a pandemia esses
aprendizados devem permanecer. Os alunos precisam desenvolver
as capacidades de ter empatia, de respeitar a diversidade, de agir
coletivamente e com cooperação. Se o mundo pós-Coronavírus será
outro, então as escolas terão que preparar seus alunos para que eles
estejam abertos ao novo. Essa competência envolve habilidades
como curiosidade para aprender e imaginação criativa. Mais do que
nunca os professores terão que usar de recursos digitais e inovadores
para estimular o pensamento fora da caixa e a capacidade de inovar.

Boa Leitura!
Eliana Duarte de Souza
Pós-graduada em Gestão de Pessoas – Faculdade Campos
Elíseos – 2019; Pós-graduada em Secretariado e Assessoria
Executiva – Uninter – 2012.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
ALDEVINA CUSTÓDIO LUIZ

Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Sant’Anna; Pós-Graduada em Educação em
Foco pela Faculdade de Educação Paulistana (FAEP). Professora de Educação Infantil na rede
municipal no CEI Maestro Arturo De Angelis.

RESUMO
O presente trabalho visa identificar a importância do lúdico na Educação Infantil, a primeira etapa
da Educação Básica. Foram abordadas as questões legais para oferecer uma visão dos avanços
conquistados para a Educação Infantil após a Constituição Federal em 1988 e a Lei de Diretrizes
de Bases Educacionais n.º 9394/96. Os conteúdos destacaram também a brincadeira como instrumento fundamental para o desenvolvimento global das crianças. A Educação Infantil trabalha com
crianças na faixa etária de zero a cinco anos, buscando o bem-estar físico, afetivo-social e intelectual
com as atividades lúdicas como eixos metodológicos para estimular a curiosidade, a criatividade
e a espontaneidade das crianças. Alinhavou-se as referências teóricas por meio de uma pesquisa
bibliográfica e descritiva. Constatou-se que o lúdico auxilia na apropriação dos saberes culturais e
sociais por ser um instrumento favorável para interação e do protagonismo infantil ao promover as
aprendizagens significativas.
Palavras-chave: Educação Infantil; Lúdico; Desenvolvimento Global; Crianças
INTRODUÇÃO
Elencou-se as leis vigentes da Educação Infantil para autenticá-las como primeira etapa da
Educação Básica. Esta modalidade favorece o desenvolvimento global das crianças na faixa etária de zero a cinco anos. Para se construir uma proposta pedagógica eficaz propõe-se algumas
orientações e princípios norteadores para contextualizar o papel fundamental das atividades
lúdicas nessa etapa.
O brincar é uma linguagem da infância, é uma das formas de expressão humana, que estão
presentes na vida infantil no cotidiano. Ele pode ser visto como uma forma para que as crianças
comuniquem e atribuam sentidos, sensações, sentimentos e pensamentos sobre a realidade, que
as circundam. Dessa forma, a brincadeira tem relevância primordial na Educação Infantil.
Buscou-se uma temática pertencente à prática do pesquisador, pois as atividades lúdicas fazem
parte do planejamento em sua rotina. As crianças, ao brincarem, relacionam-se com o seu mundo e
iniciam-se no processo de socialização com seus companheiros. Vínculos são criados no processo
lúdico favoráveis ao desenvolvimento das dimensões: sociais, afetivas, emocionais, entre outras.
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Para construir a base teórica da presente pesquisa visou-se identificar a importância do lúdico
na Educação Infantil. Projetou-se na organização do estudo como objetivos específicos: conhecer
os aspectos legais, que regem os princípios da Educação Infantil: conceituar o lúdico como eixo
para desenvolver as propostas na Educação Infantil; e, analisar as atividades lúdicas como base do
trabalho pedagógico na Educação Infantil.
As referências teóricas foram analisadas e interpretadas para se elaborar uma pesquisa
bibliográfica. Procurou-se realizar uma síntese autêntica com teor científico. Quanto aos objetivos
recorreu-se a uma pesquisa descritiva, na qual não houve a interferência do autor.
O presente trabalho traçou uma trajetória para apresentar a relevância do lúdico para as
crianças pequenas, esboçando a temática da seguinte forma: primeiramente, referiu-se às questões
legais, que normatizam a Educação Infantil, como etapa importante do ensino formal; na sequência, conceituou o lúdico em suas especificidades, e, por último, resgatou a importância do lúdico na
Educação Infantil.
EDUCAÇÃO INFANTIL: PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Destaca-se na Constituição Brasileira de 1988 (art. 205) que a educação é direito de todos
e, por inclusão, também das crianças de zero a seis anos. Segundo o artigo 208, “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988, p.117).
Esta Constituição ampliou significativamente o que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
de 1942, já consagrará como direito das mulheres trabalhadoras: contarem com espaço e horário
na jornada de trabalho para a amamentação de seus filhos. No artigo 7º, inciso XXV, estabeleceu
como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a assistência gratuita aos filhos e dependentes entre
zero e seis anos de idade em creches e pré-escolas. A expressão Educação Infantil aparece pela
primeira vez na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB – n.º 9394/96 sancionada
em dezembro de 1996.
Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na
maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos
familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. (BRASIL, 2017, p. 36).

A Educação Infantil, nessa constituição, recebe um destaque inexistente nas legislações anteriores, sendo tratada numa seção específica. É definida como a primeira etapa da Educação Básica,
tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até seis anos de idade. Posteriormente, essa legislação foi alterada pela Lei n. 11.114/2005, que estabelece a entrada das crianças
com seis anos no Ensino Fundamental.
A Lei n.º 9394/96 estabelece que a Educação Infantil seja oferecida em creches para crianças
de até três anos de idade, e, em pré-escolas para crianças de quatro a seis anos. Portanto, a distinção entre creches e pré-escolas é feita exclusivamente pelo critério de faixa etária, sendo ambas
7
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as instituições de Educação Infantil, com o mesmo objetivo desenvolvimento da criança em seus
diversos aspectos.
Estabelece-se a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica com a finalidade
de desenvolver integralmente as crianças nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A família
e a comunidade deverão assegurar também o desenvolvimento. Desse modo, cabe para ser abordado, nesta primeira etapa, o desenvolvimento integral da criança nas dimensões psicológicas, físicas,
intelectuais e sociais, dentro de uma ação integrada entre a família e a comunidade (BRASIL, 1996).
O documento São Paulo (2007) argumenta que essas questões legais aconteceram devido às
pesquisas da Psicologia do Desenvolvimento, da Psicolinguística, da Sociologia da Infância, das Neurociências e outras áreas de conhecimento, que estudaram a respeito da construção da inteligência,
da linguagem, da construção do conhecimento das crianças. Essas deliberações legais podem ser
vistas como avanços no reconhecimento do direito da criança à educação nos seus primeiros anos de
vida. Também é necessário considerar os desafios impostos para o efetivo atendimento desse direito,
que podem ser resumidos em duas grandes questões: do acesso e da qualidade do atendimento.
A garantia, a expansão e a melhoria da qualidade da Educação Infantil exigem a integração
entre as instâncias federal, estadual, distrital e municipal na articulação das políticas e dos programas
destinados à criança. A conquista da cidadania plena, da qual todos os brasileiros são titulares, supõe, entre outros aspectos, o acesso à Educação Básica, constituída pela Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio.
Para atingir os objetivos vinculados à fase desencadeadora da educação formal, iniciada pela
Educação Infantil, foram propostas orientações básicas para sua condução e elencados sob a forma
de princípios norteadores. Os pressupostos deste estudo foram da Psicologia do Desenvolvimento.
Dessa maneira, todas as atividades educativas deverão estar vinculadas no ato de educar e cuidar.
Oliveira (2005) aborda que esta etapa deverá realizar a aproximação à cultura, linguagem, cognição
e afetividade como fatores determinantes no desenvolvimento das crianças na construção uma imaginação lógica. A escola é o espaço de socialização, criatividade e afetividade.
Para que isso aconteça de forma satisfatória, é importante que as propostas pedagógicas de
Educação Infantil definam-se a respeito dos seguintes princípios norteadores: princípios éticos da
autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; princípios políticos
dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;
princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais.
Desse modo, a Educação Infantil apresenta dois ângulos complementares e distintos, segundo
Silva Júnior e Bento (2011, p.10). Primeiramente, como território, em que se deve assegurar a interação entre os pares de forma positiva e respeitosa, aceitando as diferenças. Em segundo lugar, como
um elemento de transformação social “no sentido, em que forma a primeira infância para valorizar
positivamente a diferença, dissociando diferença de inferioridade, de tal sorte que a médio e longo
prazo o preconceito e a discriminação sejam erradicados da sociedade”. Nesse aspecto, a Educação
Infantil deverá contribuir para a construção de “uma cultura de respeito recíproco e de convivência
8
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harmoniosa”, respeitando todos os grupos étnicos, raciais, culturais e religiosos.
As crianças pequenas e suas famílias devem encontrar nos Centros de Educação Infantil (CEIS
ou Creches) um ambiente físico e humano, por intermédio de estruturas e funcionamento adequados, que propicie experiências e situações planejadas intencionalmente, de modo a democratizar o
acesso de todos aos bens culturais e educacionais, que proporcionam uma qualidade de vida mais
justa, equânime e feliz. Para organizar o espaço escolar compete aos professores criarem situações,
em que as crianças brinquem e possam por meio das interações apropriarem dos saberes culturais,
sociais de sua realidade. Demonstra-se na figura 1 como pode se desenvolver um ambiente estimulador para o desenvolvimento de bebês e crianças pequenas.
FIGURA 1 – CRIANÇAS BRINCANDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

FONTE: ANDRADE, 2008

A Educação Infantil, de acordo com Siécola (2016), ao trabalhar articulando o educar, o cuidar,
o brincar, favorecerá a formação integral das crianças, pois irá despertar o seu desenvolvimento psicológico, físico, social e cognitivo, estimulando fatores que auxiliarão na construção de sua identidade
e sua autonomia. Esse período é trajetória importante em sua vida, pois, ela tem o direito à saúde,
ao amor, à aceitação, à segurança, à confiança como um ser membro de uma família.
As instituições de Educação Infantil deverão explicitar o reconhecimento da importância da
identidade pessoal dos alunos, suas famílias, seus professores e outros profissionais e a identidade
de cada unidade educacional e de seus respectivos sistemas; porque exercem influência nas crianças
pequenas mais do que em qualquer outra etapa da vida, definindo suas identidades, tão cruciais para
a inserção numa vida de plena cidadania. Segundo Brasil (1998, p. 23), “educar significa, portanto,
propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada” para
o desenvolvimento integral das crianças.
É de fundamental importância que propostas pedagógicas contemplem e acatem as identidades
de crianças e suas famílias em suas diversas manifestações, sem exclusões devidas a gênero; às
múltiplas etnias presentes na sociedade brasileira, às diversidades religiosas, econômicas, culturais
e às peculiaridades no desenvolvimento em relação às necessidades especiais de educação e
cuidados, como é o caso de deficientes de qualquer natureza.
As instituições de Educação Infantil devem promover, em suas práticas de educação e cuidados, a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais
da criança, pois se entende que ela é um ser total, completo e indivisível. Dessa maneira, ser, sentir,
brincar, expressar-se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilizar-se é
9
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parte do todo de cada indivíduo que, desde bebê, vai gradual e articuladamente aperfeiçoando esses
processos nos contatos consigo próprio, com as pessoas ou coisas e com o ambiente em geral.
Ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver com elas
mesmas, com os demais e com o próprio ambiente de maneira articulada e progressiva, as propostas
pedagógicas devem buscar a interação entre as diversas áreas do conhecimento. Sobre os aspectos
da vida cidadã, os conteúdos básicos deverão ser trabalhados para a construção de conhecimentos
e valores.
Assim sendo, educar e cuidar constituem as preocupações básicas dentro da proposta curricular. Devem se articular em um contexto, em que cuidados, educação se realizem de modo prazeroso
e lúdico. A ênfase deve ser dada nas brincadeiras espontâneas, no uso de materiais, nos jogos, nas
danças e cantos, nas comidas e roupas, nas múltiplas formas de comunicação, expressão, criação
e movimento, no exercício de tarefas rotineiras do cotidiano e nas experiências, que ligam o conhecimento dos limites e do alcance das ações das crianças.
O LÚDICO: JOGOS, BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS
A palavra brincar tem diferentes significados na Língua Portuguesa como divertir-se com
jogos, entreter-se com brincadeiras infantis, recrear-se, distrair-se, folgar, divertir-se, foliar e gracejar. Todas essas diferentes significações relacionam-se a situações, que envolvem as crianças de
maneira integral.
O brincar institucionalizado é de suma importância para se discutir na Educação Infantil. Ao
brincar elas encontram o sentido para viver e a plenitude existencial. Para Silva, Pelegrin e Ciocci
(2011, p. 150), “o brincar é o canal para exercício pleno da sensibilidade infantil, por meio dessa
dimensão as crianças manifestam seus sentimentos, sua subjetividade, integrando suas vivências
afetiva”. A brincadeira é universal e ela acontece em todos os tempos e lugares, revelando diferenças
e similaridades.
Destaca-se as brincadeiras de faz de conta, o jogo simbólico nessa fase da Educação Infantil.
O trabalho com atividades lúdicas oferece experiências para as crianças construírem seus mundos
subjetivos, ao explorar vivências com o uso de diversos meios como: sons, gestos, palavras, frases
e posturas. Por meio do jogo simbólico, as crianças têm momentos de aprendizagem no cotidiano.
Pelas regras de convivência presentes no jogo, novos significados ganham importância nas interações e situações imaginárias. Dessa forma, a brincadeira simbólica é a forma, em que as crianças
expandem a capacidade de criação e imaginação.
Um autor de destaque, que pesquisou o jogo foi Huizinga (1872-1945), escreveu o livro “Homo
Ludens – O jogo como elemento da cultura”. Neste estudo abordou o significado da palavra jogo, ao
propor que a natureza e a denominação de jogo seriam um fenômeno cultural. A essência do pensamento do seu trabalho consiste na afirmação de que toda cultura se origina do jogo. Este permanece
e continua na sua origem, antecede a qualquer atividade e pode ser encarada sob o ponto de vista
do jogo. Huizinga (2014, p.45) afirma como pressuposto teórico: “já há muito vem crescendo em mim
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a convicção de que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve”.
O autor acima já citado, Huizinga (2014, p.50), afirma que as formas mais simples do jogo são
um fenômeno fisiológico ou reflexo psicológico. Desse modo, ultrapassa os limites das atividades
biológicas ou físicas. A sua função é significante, ou seja, determina um sentido. Transcende as necessidades imediatas da vida e oferece o sentido da ação. “Todo jogo significa alguma coisa”. Por
conseguinte, a sua função é uma das formas mais elevadas, em especial, que define dois aspectos
fundamentais: “uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa”.
Outra pesquisadora Kishimoto (2006) distingue os termos da seguinte forma: jogo são os
elementos de uma cultura e para defini-lo é preciso analisar a cultura da qual se está se definindo.
Brincadeira é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo. O mergulhar na
ação lúdica é o lúdico em ação; como brinquedo é o objeto, suporte da brincadeira, o estímulo
material para fazer fluir o imaginário infantil. A função educativa para o jogo, por propiciar a diversão, o prazer, inclusive o desprazer, quando escolhido involuntariamente, o jogo ensina qualquer
coisa que completa a pessoa em seu conhecimento e sua apreensão do mundo.
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A função do brincar na infância é tão importante e indispensável quanto comer, dormir e falar.
Para Seber (1995), é por meio dessa atividade que a criança alimenta seu sistema emocional, psíquico
e cognitivo, elabora e reelabora toda sua existência por meio da linguagem do brincar, do lúdico e das
interações com seus pares. A brincadeira permeia a própria existência humana, porém, durante os
seis primeiros anos, a criança utiliza-se dessa linguagem para se expressar e para compreender o
mundo e as pessoas. Dessa maneira, desenvolve gradativamente competências para compreender
ou atuar sobre o mundo.
A brincadeira de faz de conta ou jogo simbólico, nessa etapa, é fundamental para representar
via papéis as situações imaginárias. Esse jogo aparece com o surgimento da linguagem por volta
dos dois ou três anos, quando a criança começa perceber de forma diferenciada os objetos, pois
por meio delas expressam os seus sonhos e suas fantasias ao assumir novos papéis na vida social
(KISHIMOTO, 2003).
O brincar é para a criança uma possibilidade de se ter um espaço, em que a ação ali praticada
é de seu domínio, isto é, ela é sua própria guia, ela age em função de sua própria iniciativa. Segundo
a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), a infância é caracterizada pela ação do brincar
no cotidiano e oferece um potencial de aprendizagens para a formação integral das crianças. Observa-se nas interações e nas brincadeiras os papéis que elas representam com os adultos, demonstram
expressões de afetos, frustações e até resolução de conflitos. Esse é sem dúvida um elemento importante: a criança toma a decisão para si vai ou não brincar; isto lhe dá a chance de experimentar
sua autonomia perante o mundo e cria uma forma de comunicação integrada, segundo Silva (2013).
A brincadeira marcada pelo faz de conta e pela magia é uma atividade que contribui para uma
passagem harmoniosa da criança pelo mundo das atividades reais da vida cotidiana, com outros sig11
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nificados. Para Fontana e Cruz (1997, p. 123), “a brincadeira é, então, a forma possível de satisfazer
a essas necessidades, já que possibilita à criança agir como os adultos (dirigindo um carro, cuidando
de um bebê, fazendo comida, em uma situação imaginária”. Percebe-se nessa representação que a
criança reproduz ações do adulto, que vivencia no cotidiano.
Ao brincar a criança entra definitivamente no mundo das aprendizagens concretas, elabora
hipóteses e coloca-as em prática, constrói objetos, monta e desmonta coisas, enfim, manipula todas
as possibilidades dos objetos de seu universo de acesso. Na brincadeira do faz de conta, ela realmente tem a chance de construir sua própria realidade, pois se utiliza de elementos concretos, da
sua realidade cotidiana e atribuindo-lhes outro sentido. Na esfera do faz de conta, uma pedra vira
um chocolate, a boneca vira um nenê de verdade, com o qual se conversa. A criança sabe que não
é um nenê de verdade, mas no jogo simbólico é representado como fosse (OSTETTO, 2017).
Na teoria Vygotskiana, o desenvolvimento da brincadeira é destacado diante das relações
sociais da criança com o mundo adulto. Na idade pré-escolar, acontecem algumas mudanças a respeito do seu desenvolvimento. Quando estabelece o processo de integração no ato do brincar, ela
percebe o meio em que vive, as relações existentes e estabelecidas, que interferem em seu cotidiano.
Segundo Gardner (1994), tratar um objeto como se fosse outro é uma forma de “metarrepresentação”, já que a criança conhece o objeto, mas atribui-lhe outras propriedades para obter os
efeitos desejados. Assim, a criança pode pensar mais além do mundo da experiência direta, sendo
capaz de imaginar e ao mesmo tempo põem a prova seus conhecimentos.
Negrine (1994, p. 19) complementa esses argumentos, apontando que as atividades lúdicas
contribuem para o desenvolvimento integral da criança. Propõe que todas as dimensões vinculadas
nesse processo: “a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo
a afetividade a que constitui a energia necessária para a progressão psíquica, moral, intelectual e
motriz da criança”.
No jogo da brincadeira, a criança toma suas próprias decisões. Na educação infantil, a criança
se percebe como sujeito de direitos e de deveres. Ele está num grupo, tem que conviver e negociar
com ele o tempo todo e as brincadeiras e as interações, dirigidas ou não, se misturam num eterno
novo fazer todos os dias.
Confirmam essas alegações Fontana e Cruz (1997, p.139) ao abordarem que o brincar vai
além de uma forma de aprender, pois ao experimentar, relacionar, imaginar, expressar e compreender surge a transformação do ser humano. No ambiente escolar, as crianças deverão ser envolvidas
em todas as práticas sociais, atividades simbólicas e outras formas de interação com os outros, por
meio das disputas sociais que elas constituem seus sentidos, “na criação, no desejo, na emoção e
ação voluntária”.
O ato brincar é uma forma de ampliar as dimensões física, social, cultural, afetiva, emocional
e cognitiva, pois as atividades lúdicas proporcionam benefícios indiscutíveis no desenvolvimento e
no crescimento da criança. Por seu intermédio, ela explora o meio, as pessoas e os objetos que a
rodeiam, aprende a coordenar variáveis para conseguir um objetivo, aprende e aproxima os objetivos
com intenções diversas e com fantasia. Todos esses aspectos poderão ser observados na figura 2.
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FIGURA 2 – A CRIANÇA E A ATIVIDADE LÚDICA

FONTE: NOVA ESCOLA, 2020; TEMPO DE CRECHE, 2021.

Pode-se notar, portanto, que o lúdico se torna fonte inesgotável de interação ao favorecer o
desenvolvimento da capacidade de raciocinar, de julgar, de argumentar, de como chegar a um consenso. Trata-se de um recurso, que proporciona experiências, propiciando a conquista e a formação
da identidade, bem como, beneficiando para que as crianças sejam protagonistas em seus processos
de ensino-aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se no presente estudo, o desenvolvimento infantil pleno e a aquisição de conhecimentos acontecem simultaneamente por meio de atividades lúdicas. Ambos caminham no sentido
de construir a autonomia, cooperação e atuação crítica e criativa. Cabe, dessa forma, a esse estudo
ser uma abordagem de discussão dos educadores no cotidiano da importância dessa abordagem
dentro do espaço escolar. Educar e cuidar são indissociáveis. Porém, para que isso aconteça faz-se
necessário a criação de atividades, em que o lúdico deva ser o eixo norteador de todas as experiências elaboradas na Educação Infantil.
Ao assumir as crianças como indivíduos, que pertencem a grupos sociais, a Educação Infantil precisa trazer uma contribuição sobre a inserção crítica e criativa desses grupos na sociedade.
Desse modo, a escola tem uma importante função nesse processo, em que por meio do lúdico haja
a possibilidade de que as crianças se apropriem de novas descobertas e conquistas, que servirão
para formação da sua identidade e desenvolvimento de aprendizagens significativas.
Por meio das brincadeiras as crianças terão uma fonte inesgotável no processo de interação
e socialização. Assim sendo, a Educação infantil poderá levar ao seu desenvolvimento integral, favorecendo a formação da identidade, bem como beneficiando a criança para que ela seja protagonista
da sua aprendizagem. Limitar a abrangência desta temática foi uma tarefa difícil e ressalva-se, que
em razão dessa perspectiva, há a abertura futura para novos estudos e novas pesquisas.
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RESUMO

Cada indivíduo – com deficiência ou não – é único; por esse motivo, cada experiência vai exigir uma
abordagem própria para resolver as dificuldades pertinentes a cada um. De qualquer maneira, o
educador precisa estar preparado para receber a diversidade. Acreditamos que esse preparo consiste basicamente em informações. Um professor bem informado certamente saberá conduzir suas
aulas de forma a driblar as dificuldades de maneira consciente. Portanto, cabe a nós professores,
orientadores, artistas, estimularem nossos alunos com deficiências por meio da arte, para que se
desenvolvam e conquistem, além de uma vida melhor, relações sociais significativas. As divisões
sociais são muitas e o preconceito se manifesta de diversas maneiras e em vários níveis.
Palavras-chave: Artes Visuais; Inclusão; Práticas Pedagógicas
INTRODUÇÃO
O Ministério da Educação (2002) é categórico ao afirmar a importância de respeitarmos a
diversidade e a singularidade dos indivíduos, visto que cada pessoa é única, com características
físicas, mentais, sensoriais, afetivas e cognitivas diferenciadas. Pensando assim, é necessária uma
mudança de postura de professores e da sociedade diante desses alunos.
A justificativa desta pesquisa tem é trazer as possibilidades diante do fazer artístico que são
inúmeras no que diz respeito à interdisciplinaridade e à inclusão de pessoas com deficiências. O que
se pretende aqui é que o professor acredite sempre no ser humano, independentemente se suas
características físicas, comportamentais, cognitivas ou emocionais. Mudando paradigmas do que é
ou não ideal ou certo dentro do fazer artístico na educação. Podemos sim incluir a todos. O professor
precisa saber que o objetivo maior é sensibilizar o educando ao mundo que o rodeia, dando meios
a ele de crescer, criar, perceber, desabrochar todas as suas potencialidades. (ARTEN, 2007).
O objetivo deste trabalho é evidenciar a Arte como uma ferramenta com inúmeras possibilidades
na educação um meio para o desenvolvimento das potencialidades do ser humano. Com informação,
união e muito trabalho poderemos traçar um caminho para nós e nossos alunos. Não podemos deixar
de acreditar que existe um lugar melhor, ou pelo menos uma maneira melhor de viver. Não podemos
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deixar de acreditar na força de uma boa educação, não podemos deixar de caminhar, mesmo não
sabendo ao certo aonde esse caminho vai dar, mesmo não sabendo o que vamos encontrar. O tipo
de pesquisa a ser realizada será uma revisão bibliográfica de literatura.
A INCLUSÃO E O FAZER ARTÍSTICO
Muitas foram às experiências para “incluir” a pessoa com necessidades especiais. Resumindo
a pessoa com deficiência passou por três momentos em nossa história em relação à educação. Até
meados dos anos 50 a atenção a estas pessoas era baseada no Paradigma de Institucionalização,
que acontecia pela segregação de pessoas com deficiência em instituições residenciais ou escolas
especiais em lugares distantes de suas famílias. Existia a falta de vontade de incluir essa população
no meio educacional e social. A partir dos anos 60 é que começou a questionar sobre um processo
geral de reflexão sobre os direitos da minoria. Estes questionamentos se transformaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948.
Essa declaração afirma liberdade e igualdade de todos os seres humanos em dignidade e
direitos, independentemente de sua raça, cor, língua, sexo ou outras características, bem como o
direito à educação gratuita para todos. Surgiram então, dois novos conceitos em relação a pessoa
com deficiência: a desinstitucionalização e a normalização. Nada mais era a necessidade de introduzir a pessoa com necessidades educacionais especiais na sociedade, procurando ajudá-la a
adquirir condições e padrões de da vida cotidiana. O conceito de integração em que tanto ouvimos
dos professores veio daí. (WILLIANS, 2004).
Esta “integração” se referia a modificação da pessoa com deficiência de modo a torna-la a
mais parecida possível às demais pessoas, para que então pudesse ser direcionada ao convívio em
sociedade. Este modelo de atenção à pessoa com deficiência foi chamado de Paradigma de serviços,
pois os profissionais envolvidos prestavam serviços específicos para que elas se tornassem seres
próximos da normalidade. (ARTEN, 2007).
A equipe buscava identificar o que deveria ser modificado no sujeito para torna-lo o mais normal
possível, depois o reintegrava na sociedade para uma vida na comunidade. Este Modelo foi muito
criticado, pois criava a expectativa de que as pessoas com deficiências deveriam assemelhar-se às
pessoas ditas normais.
Logo um novo pensamento começou a surgir; a pessoa com necessidades educacionais especiais é um cidadão como outro qualquer, independentemente de suas limitações, é detentor dos
mesmos direitos e oportunidades oferecidas na sociedade. Surgiu então outro conceito: Paradigma
de suporte. A pessoa com deficiência tem direito à convivência não segregada e ao acesso imediato
e continuo disponível aos demais cidadãos. (STANISLAVSKI,2001).
Para que isto aconteça, é necessário que haja um suporte, seja ele econômico físico ou instrumental, em que a sociedade garanta à pessoa com deficiência o acesso a todo e qualquer recurso
da comunidade, não importa o que ela precise mudar para isso.
O atendimento especializado aos educandos com necessidades educacionais especiais se fará nos estabelecimentos especiais; não apenas gratuitamente, mas
também na escola comum [...] haverá, quando necessário, serviços de apoio es-
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pecializado, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial [...]
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:
currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para
atender às suas necessidades; [...] professores com especialização adequada em
nível médio ou superior, para atendimento especializado [...] desses educandos.
(DECRETO nº 3298. Estatuto das pessoas com deficiência. 2002).
O Paradigma de suporte deve ser um processo que envolve ações da sociedade
e da pessoa com deficiência, a sociedade precisa estar preparada para receber e
lidar com a diversidade. O direito a educação deve ser garantido a todos, mas percebemos que em nossa pratica pedagógica a Arte fica em segundo plano mesmo
quando o assunto é a inclusão de pessoas com deficiência. Conforme a lei, toda a
pessoa tem direito à educação. Sem sombra de dúvida, a Arte é uma forma eficaz
de educar, além de ser algo representativo de todas as culturas. A inclusão dever
ser proporcionada nesse campo também. Refletimos então, será que os professores estão preparados e recebendo o auxílio necessário para lidar com a inclusão?
(WILLIANS, 2004).

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil possui cerca de 24,6
milhões de brasileiros com deficiência. Muitas de dessas pessoas têm vontade ou mesmo vocação
para alguma área artística; por este motivo precisamos abrir as portas para essas pessoas, nem
nós, nem mesmo elas saberão de seu potencial em relação a esse fazer. Cabe a nós educadores,
trabalhar para que a lei seja exercida em todos os planos educacionais. Neste contexto de inclusão
que esta pesquisa é norteada, aonde o trabalho de artes se une a linguagem musical e teatral trazendo aprendizado a estas pessoas, nos fazendo refletir acerca da real possibilidade da inclusão
POR QUE ARTE?
O ser humano é um conjunto de possibilidades. Comparados a uma árvore que a partir da
semente pode apenas ser uma coisa só, nós podemos ser muitas coisas dependendo de nossas
escolhas e nossas possibilidades.
Dentre tantas possibilidades de ser, está a de ser um artista. Artista no horizonte de ser, pois
não dependemos de alguém que venha nos descobrir ou de fatores econômicos. É uma questão
de descoberta. Prova disso é o genial compositor Ludwig Beethoven (1770-1827), que compôs suas
maiores obras quando já se encontrava surdo. Nas artes plásticas temos Antônio Francisco
Lisboa (1783-1814), mais conhecido como aleijadinho, que sem ter os movimentos das mãos
foi um escultor magnifico de obras famosas no Brasil e em todo mundo. Arthur Bispo do Rosário, um
homem simples nascido em 1909, era marinheiro e pugilista. Em 1938 teve um grave surto psicótico e foi internado como esquizofrênico. Durante o tempo de internação ele colecionou lixo, sucata,
e com esse material; escovas de dente, trapos de pano, pentes velhos, criou um material artístico
extraordinário de muita riqueza, hoje exibido em todo o mundo.
Simony Garcia e Marcelo da Cunha perderam os movimentos das mãos e dos pés, começaram
a pintar com a boca e se tornaram artistas fantásticos. Podemos ver com estes exemplos, que nem
escassez de recursos, nem transtornos mentais ou deficiências graves, nem coisa alguma, podem
nos impedir do fazer artístico.
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A possibilidade de fazermo-nos artistas é um aspecto essencial, a arte não é uma possibilidade qualquer. Por exemplo: ser pedreiro é algo que se esgota em si mesmo. É uma profissão e
ponto final. Ser artista é algo mediador de nossa relação com o mundo, tem a função transcendente
de dar sentido para nossas experiências, podendo em última instancia dar sentido ao nosso viver. A
arte não se esgota em si mesma.
Uma pessoa “sem uma centelha de vida, autenticidade ou originalidade é o mesmo que uma
pessoa morta” (GROLNICK, 1993). “Viver criativamente constitui um estado saudável, e a submissão
à realidade externa é uma base doentia para a vida” (WINNICOTT, 1971).
Segundo Winnicott (1971) o ser si mesmo, não se anular, é a capacidade de criar e, com ela,
viver de modo criativo. Em nosso tempo, onde tudo é apegado a técnica e à pressa, a vida e a educação para a vida são vistas apenas como instrumentos de adaptação ao meio, seja social, cultural
ou econômico. Apenas ajustar-se, adaptar-se, é viver sob o domínio da prescrição, doutrinados pela
ideologia, vivemos tão somente a vida que nos foi destituída.
Para que viver valha a pena, precisamos criar, e criar a nós mesmos.
Ser aquilo que queremos ser, dentro de nossas possibilidades, mas não aprisionadas a elas.
Quando aprisionada às exigências do meio, “a criança vê-se reduzida à submissão diante de uma
realidade que não deixa lugar a ilusão e para a criatividade” (ABADI, 1998).
O professor não pode deixar que a passividade da vida seja fruto amargo de nosso fazer pedagógico. Tendo ou não uma deficiência, sejam adultos ou crianças, a nossa pedagogia deve trazer
libertação. Não podemos deixar que nosso papel seja apenas bancário, instrumento de reprodução,
repressão e domesticação. Somente a educação pode reverter esse quadro.
Trazendo liberdade de criar não de reproduzir. A arte nos conduz a sermos criadores, criativos.
Ela pode ser instrumento para salvar vidas e, mais do que isso, para salvar a vida. A arte tem como
objetivo estimular o desejo e o sonho, que muitas vezes, perdem até a vontade de viver. Que oficio
mais nobre!
O QUE DEVEMOS SABER PARA TRABALHAR COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS?
Cada indivíduo – com deficiência ou não – é único; por esse motivo, cada experiência vai exigir
uma abordagem própria para resolver as dificuldades pertinentes a cada um. De qualquer maneira, o educador precisa estar preparado para receber a diversidade. Acreditamos que esse preparo
consiste basicamente em informações. Um professor bem informado certamente saberá conduzir
suas aulas de forma a driblar as dificuldades de maneira consciente. E quais seriam as informações?
(WILLIANS, 2004).
Esta proposta pode ser muito ampla, mas relacionamos a seguir alguns itens essenciais para
a prática pedagógica:
Sobre questões clínicas básicas das deficiências:
18

Revista Territórios

Setembro 2021

É de extrema importância que o professor tenha o mínimo de conhecimento sobre as deficiências
de seus alunos, pois é a partir do diagnóstico (o que ele tem) e do prognóstico (evolução do quadro
da deficiência com o passar dos anos) que o professor vai construir suas aulas.
Claramente não é só isto que contribuirá para o trabalho com o aluno; relação professor/aluno, interesse e esforço por parte do participante, apoio familiar, dentre outras questões, farão toda
a diferença no resultado do trabalho. Entretanto o diagnóstico é o ponto de partida, mesmo porque
conhecer os limites do aluno pode evitar grandes equívocos por parte do professor. (ARTEN, 2007).
Compreender o processo de aprendizagem que circunda as deficiências:
Saber sobre questões clínicas é uma coisa, saber sobre o processo de aprendizagem é outra.
Quando falamos sobre questões clínicas, estamos nos referindo ao diagnóstico, ao prognóstico, bem
como a se o aluno usa medicamentos ou não, aos efeitos dos remédios, a se ele precisará de alguma
adaptação, a se ele tem alergia. Quando falamos sobre o processo de aprendizagem, estamos nos
referindo a questões específicas do processo pedagógico, que podem ou não ser comuns diante de
algumas deficiências.
Vamos citar um exemplo: geralmente pessoas com deficiência mental têm muita dificuldade
quanto à abstração, associação, aquisição de conceitos.
Se o professor souber como funciona o processo de aprendizagem de uma pessoa com
defasagem cognitiva, saberá que para alunos com esse tipo de dificuldade haverá a necessidade
de trabalhar com materiais concretos, que saiam da realidade desses alunos para produzir uma
associação a conceitos mais abstratos de forma gradativa. Não adiantará o professor simplesmente
explicar novamente o que deseja. Para obter um bom resultado, deverá explicar de forma objetiva e
utilizando exemplos concretos. (ABADI, 1998).
Por este e outros motivos, uma mesma atividade pedagógica bem direcionada pode suprir as
necessidades destas pessoas em relação a aprendizagem, apesar de apresentarem patologias diferentes. Por isso a importância do professor saber sobre como funciona o processo de aprendizagem.
Ter uma visão ampla do fazer artístico pensando na construção de uma aprendizagem associada a outros conteúdos:
Acreditamos que quanto mais o professor esteja aberto para associar conteúdo com a aula
de arte, mas enriquecedora e produtiva ela se torna. A arte pode ser feita com conteúdo simples
desde que bem trabalhados, assim como pode ser um processo extremamente elaborado. Cabe ao
professor ter uma visão ampla desse fazer e não um olhar viciado nos padrões que consideramos
corretos dentro da arte. (GROLNICK, 1993).
A Dança pode ser balé clássico com toda a graça e rigor, mas também é algo livre, contemporâneo, construído a partir do que os alunos conseguem fazer. Música pode se aprender a tocar
com o repertório mais virtuoso do piano, mas também é executar uma composição a partir de improvisações, ou mesmo montar uma pesquisa ou um jogo de tabuleiro a partir de conteúdos musicais
aprendidos em aula. (WINNICOTT, 1971).
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De fato, a arte traz diversos conhecimentos. Quanto mais ampla for a visão do professor a
esse respeito, mais fácil será o trabalho com a diversidade.
Promover adaptações:
Quem está acostumado a trabalhar com pessoas com deficiência compreende que recorremos
às adaptações. As atividades rotineiras, de um modo geral, estão sempre voltadas para pessoas
que apresentam certo padrão, seja ele físico ou comportamental. Uma pessoa com deficiência não
se encaixa nesse padrão, de modo que as adaptações são necessárias. Será impossível falar de
todos os tipos de adaptações, pois existem muitas maneiras de promovê-las, mas o intuito aqui é
evidenciar a importância de o professor buscar essas adaptações. Em cada atividade proporcionar a
participação efetiva do aluno com deficiência, proporcionando a inclusão na atividade. (ARTEN, 2007).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte é uma ferramenta excelente para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. O professor deve sempre conhecer as deficiências, conhecer o processo de aprendizagem que permeia as
deficiências de seus alunos, ter uma visão ampla do fazer artístico. Também promover adaptações
nas atividades propostas, trabalhar em equipe, atingir metas bem definidas.
O trabalho com pessoas deficientes requer do professor uma postura adequada e flexível.
Acreditar sempre no potencial humano, se livrar dos pré-conceitos sobre as deficiências. Não podemos esquecer de que cada ser humano é único, por isso não há uma receita mágica para educar.
A Arte está presente em diversos conteúdos disciplinares. Desse modo, atividades musicais
e teatrais podem ser de grande valia para compreensão de conteúdos de outras áreas. O trabalho
com atividade musicais e teatrais pode ser de muito benefício para os alunos com deficiência.
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RESUMO
O presente artigo teve como objetivo a análise sobre a aprendizagem de alunos com distúrbios e/
ou transtornos de aprendizagem no âmbito da educação inclusiva. A investigação foi feita a partir
do filme “Como estrelas na Terra” (2007) de Aamir Khan, onde é apresentada a realidade de uma
criança com alta dificuldade para se concentrar nos estudos, e até em escrever o alfabeto, sendo
apenas com a entrada de um professor substituto a busca pela inclusão do aluno começa mesmo
contrariado pelos outros professores pela sua metodologia. Como justificava para a análise temos as
seguintes questões: Como identificar distúrbios e/ou transtornos de aprendizagem? Qual a melhor
forma de inclusão respeitando as diferenças de cada aluno? E como implementar isso na realidade
de salas de aula superlotadas? Ademais, temos como resposta o sistema educacional que em muitas vezes se baseia em modelos antigos de ensino, não se abrindo para novas possibilidades de
aprendizagem, e consequentemente à exclusão de qualquer outra abordagem que não se enquadra
nesses termos.
Palavras-chave: Dislexia; Educação; Aprendizagem; Inclusão.

INTRODUÇÃO
O trabalho a seguir foi construído através da observação quanto as dificuldades encontradas
em distinguir e entender o papel da educação inclusiva de forma adequada nas salas de ensino do
Brasil.
Esse distúrbio é descoberto com frequência na escola, principalmente no ensino fundamental
podendo causar confusão entre os educadores por não entenderem como alguns alunos aprendiam e
outros não. Com a confirmação precipitada por apenas um profissional médico indicava se a criança
seria encaminhada para classe especial que oferecia ensino diferenciado, marginalizando a criança
como um ser incapaz de criar e produzir conhecimento (FERREIRA, FERREIRA e ALVES, 2014).
Tomando como partida o longa-metragem “Como estrelas na Terra” (2007) de Aamir Khan,
ator/diretor indiano foi feita a análise sobre a importância da identificação do distúrbio da Dislexia,
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assim como meios de inclusão dentro do Sistema Público Brasileiro de Educação.
Segundo Fabris (2008) o cinema tem o poder de trazer uma grande ação pedagógica atualmente, por ser algo que a sociedade consome continuamente ao criar realidades e demonstrar
significados já existentes.
A obra apresenta a realidade de Ishaan, um menino indiano no auge dos seus 8 anos, que
na visão dos pais e educadores não apresenta qualquer nível de seriedade quanto seus deveres
escolares. Após muita pressão é então levado pelo pai, uma figura ríspida e rigorosa à um colégio
interno com a intenção de trazer disciplina para o menino (WYDYSZ, 2014).
No colégio interno Ishaan se vê mais perdido do que nunca com professores que chegam
até a humilhá-lo por não conseguir acompanhar a turma, perdendo ao longo do tempo os últimos
resquícios de entusiasmo de sua vida (WYDYSZ, 2014).
Porém a situação muda com a entrada de um novo professor, sendo este o objetivo do seguinte trabalho, analisar as formas de diagnóstico e inclusão de alunos portadores do distúrbio da
Dislexia (WYDYSZ, 2014).
Para que a obra seja utilizada como um objeto mediador de conhecimento, e ajuda a educadores, percorreu-se o campo em que visa qual caminho seguir para encontrar o diagnóstico correto
de cada aluno, e métodos que podem ser abordados para que a inclusão seja feita adequadamente
na sala de aula.
DESENVOLVIMENTO
O QUE É A DISLEXIA
A dislexia é definida pela Associação Brasileira de Dislexia (ABD, 2016) como um transtorno
específico de aprendizagem de origem neurobiológica, segundo eles, é reconhecido pela dificuldade
e reconhecimento das palavras.
Segundo Pessoa (2017), ao fim do século XIX já existiam relatos sobre crianças que não
conseguiam aprender a ler apesar de serem motivadas, inteligentes e pertencerem a famílias
escolarizadas. Com isso muitos estudos foram realizados permeando o assunto durante os anos que
se seguiram, podendo destacar grandes nomes como Hinshelwood, Morgan e Kerr.
Por volta de 1930, Samuel Orton propôs a teoria da “cegueira para palavras”, onde acreditava
que a criança disléxica não conseguia ler devido uma disfunção visual que impedia a representação
das letras nos lobos occipitais do cérebro, porém essa teoria caiu em descrédito ao longo dos anos
(KAJIHARA, 2008).
O desenvolvimento na década de 1990 de técnicas de neuroimagem funcional possibilitou
avaliar sistematicamente os mecanismos cerebrais subjacentes ao distúrbio de leitura, como também
estudar os perfis cerebrais de ativação específicos das pessoas disléxicas (KAJIHARA, 2008).
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As distintas partes do cérebro desempenham funções específicas. Três áreas diferentes foram
identificadas: uma delas processa fonemas, ou seja, vocalização e articulação das palavras (região
inferior frontal); outra analisa palavras, ou seja, correspondência grafema-fonema (região parietal-temporal); e a última reconhece palavras e permite a leitura rápida e automática (região occipital-temporal) (COELHO, 2011).
Ao que se sabe, os disléxicos possuem certa dificuldade quanto às áreas localizadas na parte
posterior do cérebro, isto é, às regiões responsáveis pela análise de palavras e pela automatização
da leitura (COELHO, 2011).
Ianhez e Nico (2002) recordam que Myklebust, em 1962, definiu dislexia como:
Uma desordem de linguagem que impede a aquisição de sentido por intermédio das palavras
escritas, por causa de uma deficiência na habilidade de simbolização. Pode ser endógena ou exógena,
congênita ou adquirida. As limitações da linguagem escrita são demonstradas por uma discrepância
entre a aquisição real e a esperada. Essas limitações derivam de disfunções cerebrais manifestadas
por perturbações na cognição; não são, portanto, atribuídas a impedimentos motores, sensoriais,
intelectuais ou emocionais, tampouco a ensino inadequado ou falta de oportunidade (Ianhez; Nico,
2002, p. 22).
PREVALÊNCIA
Segundo Siqueira e Giannetti (2011) 80% dos transtornos de aprendizagem nos alunos de
fases iniciais se referem aos transtornos de leitura ou dislexia.
CARACTERÍSTICAS IDENTIFICADAS
No filme “Como estrelas na Terra” (2007) de Aamir Khan, Ishaan relata que as letras estão
“dançando” toda vez que vai ler, sendo essa uma das características do disléxico assim como as a
seguir:
Quadro 1 – Características apresentados por alunos com dislexia
Dificuldade em selecionar as palavras adequadas para comunicação;
Expressão Oral

Pobreza de vocabulário
Utilizam frases curtas e simples
Dificuldade na articulação de ideias
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Soletração falha
Leitura silenciosa, murmurando ou movimentando os lábios sem som
Leitura/Escrita

Problemas de compreensão semântica (interpretação de texto)
Confundem/invertem/substituem letras, sílabas ou palavras
Dificuldade na composição e organização de ideias na escrita
Dificuldade em guardar e recuperar informações
Dificuldade de orientar-se no espaço (direita e esquerda)

Outros

Dificuldade em aprendizagem de uma segunda língua, História (sequências temporais), Geografia (coordenadas), Geometria (relações espaciais) e Matemática (decorar tabuada e símbolos)
Falta de destreza manual para caligrafia

Fonte: adaptado de COELHO, 2011, p.5.
Essas características aparecem de forma clara durante a alfabetização, porém alguns sintomas são anteriores à época de escola, podendo aparecer como distúrbios emocionais e problemas
na personalidade do disléxico (FERREIRA, FERREIRA e ALVES, 2014).
Foi estipulado como idade padrão no Sistema Educacional Brasileiro os 8 anos, porém segundo dados de 2016, apenas 45,3% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental tinha pleno
conhecimento da leitura e 66,1% em escrita (IDOETA, 2020).
Outro problema se encontra no fato de atualmente escolas introduzirem muito cedo a alfabetização, podendo este ser confundido com dificuldade de aprendizagem (FERREIRA, FERREIRA e
ALVES, 2014).
Desse mesmo modo:
O diagnóstico da criança disléxica deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Não somente
para se obter o diagnóstico de dislexia, mas para se determinarem, ou eliminarem, fatores coexistentes de importância para o tratamento. A criança deve então ser avaliada por um psicólogo, um
fonoaudiólogo, um psicopedagogo e um neurologista. O diagnóstico deve ser significativo para os
pais e educadores, assim como para a criança. Simplesmente encontrar um rótulo não deve ser o
objetivo da avaliação, mas tentar estabelecer um prognóstico e encontrar elementos significativos
para o programa de reeducação (NICO, 2009, p.38 apud FERREIRA et al, 2014, p.8).
DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da dislexia é feito por método de exclusão e por vários profissionais, formada por
psicólogo, fonoaudiólogo e médico para que déficits intelectuais, problemas interpessoais, deficiências
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de visão e audição sejam descartados. Ela parte de uma investigação que se inicia devido a uma
queixa que parte do professor, dos pais ou do próprio aluno (FERREIRA, FERREIRA e ALVES, 2014).
CONSEQUÊNCIAS DO NÃO DIAGNÓSTICO
O não diagnóstico consiste em prolongar sentimentos que poderiam ser minimizados. A desorganização também pode levar ao sentimento de confusão e desespero ao não conseguir terminar
uma tarefa antes de se iniciar outra (FRANK, 2003).
O medo e a vergonha de se sentir incapaz pode gerar um grande sentimento de frustação,
já que quem está ao seu redor não tem conhecimento de seus obstáculos. Casos de isolamento e
solidão também são relatados por esse motivo (FRANK, 2003).
Assim como é visto no filme, Ishaan começa a perder a vontade de estudar, se relacionar e
até mesmo de pintar, seu hobbie favorito. Mostra-se então uma nova etapa na vida do disléxico: a
de retirar o sentimento de culpa e restaurar a paixão pela vida e aprendizado, ato que só foi possível
por meio de um educador que viu uma situação que demandava atenção para entender o que estava
acontecendo (...)
Dentre esse contexto, apesar das dificuldades enfrentadas pelos estudantes com dislexia é
importante salientar:
É importante compreender que tudo demora mais para a criança com dislexia: escrever, ler, seguir direções, estudar. Ela tem de se empenhar mais do que seus colegas. Mesmo se usar todas as estratégias de cópia disponíveis, ainda vai demorar
mais que a maioria das outras crianças para terminar sua lição. Uma tarefa simples
como procurar um número na agenda de telefones, pode se tornar complicada para
uma criança ou adulto com dislexia (...). O disléxico não é pouco inteligente. O cérebro dele está trabalhando mais que o seu – ele só está levando mais tempo para
obter as respostas (Frank 2003, p. 10).

ENSINO INCLUSIVO E SUAS ARTICULAÇÕES
Sassaki (1999) saliente que o objetivo da educação inclusiva é gerar uma sociedade para
todos, e que visa sempre aceitar as diferenças individuais, valorizar cada pessoa e a convivência
dentro da diversidade humana e promover a aprendizagem através da cooperação.
Para isso, é necessário que o educador esteja preparado para identificar os sintomas da dislexia
para poder promover a inclusão dentro do universo de cada um. De acordo com pesquisa feita por
Ponçano (2007), estima-se que apenas 11,76% dos educadores entrevistados sabem reconhecer os
sintomas mais recorrentes, como dificuldades ortográficas e de leitura, trocas e omissões de letras,
falta de concentração; enquanto 23,53% não souberam responder.
Gráfico 1 – Frequência de respostas sobre os sintomas da Dislexia
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Fonte: PONÇANO, 2007, p. 65.

O professor substituto de artes do filme, Nikumbh, se torna a peça-chave para o diagnóstico
de Ishaan. Nikumbh nota que o menino não participa das atividades e, tampouco, se relaciona com
outros colegas de classe, e então passa a investigar o caso. O professor nota um padrão de imprecisões na escrita do menino: como escrita espelhada e a troca de letras como o “b” pelo “d”, levando
aos pais e ao diretor da escola a possível dislexia (FERREIRA et al, 2018).
Nikumbh utilizava de uma abordagem mais lúdica em suas aulas, por meio de recursos visuais
e musicais querendo incentivar que os alunos se expressassem através da arte. Após a descoberta
da dislexia do aluno, primeiramente, o professor mostra para a sala exemplos de pessoas importantes como Albert Einstein, Leonardo da Vinci e Walt Disney que possuíam dislexia, demonstrando a
existência da condição e como ela pode ser superada (COMO ESTRELAS NA TERRA, 2007).
O educador desenvolve projetos, como forma de articulação para ensinar Ishaan, treinando a
escrita de cada letra em outros meios que não sejam o caderno, sendo esses meios psicomotores,
como areia, massinha, tinta. Aos poucos, o desempenho escolar e autoestima do aluno vão melhorando (COMO ESTRELAS NA TERRA, 2007).
Assim como no filme, Torres e Fernández (2011) apoiam métodos multissensoriais para o ensino,
combinando a visão, audição e tato. Recomenda-se que a criança observe o grafema escrito e então
“escreva-o” no ar com o dedo e o pronunciando. Após isso, de olhos fechados tentar reconhecê-lo.
Coelho (2011) apresenta sugestões para melhor adaptar os padrões para alunos com algum
tipo de transtorno: Quando errar deve ser corrigido no mesmo momento e explicar o motivo do erro;
Evitar a leitura obrigatória em voz alta em frente à terceiros; Sentar-se em uma mesa próxima ao
educador para melhor ajuda-lo e tirar dúvidas mais facilmente; Reduzir focos de distração; Em avaliações, evitar questões longas e complicadas pois poderá confundir o entendimento; Ler as questões
para o aluno também é incentivado para melhor entendimento deste.
Quadro 2 - Estratégias que contribuem para diminuição das dificuldades dos alunos
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Ações de Ensino
Atividade: Ler em voz alta, enfatizar rimas, repetir histórias;

Atividade de segmentação: bater palmas de acordo com o núme1º - Determinação do nível de
ro de silabas das palavras;
desenvolvimento e fonêmica
Atividade com combinação: utilizar gravuras para comparar sons
iniciais e finais de palavras;
2º - Trabalho Escolar
3º - Monitorar progressos

Atividades: ouvir histórias, falar sobre personagens, brincar com
fantoches e/ou letras, vocabulário e interação
Avaliar o progresso da leitura e aprendizagem do aluno

Fonte: adaptado de LEAL [2006?] citado por SANTOS, 2016, p.27.

Em pesquisa, ainda, foi questionado se disléxicos podem receber ajuda diferenciada do
educador, inclusive na hora da avaliação. Em maioria, 88,24% dos entrevistados acreditam que a
afirmação é falsa, porém estes se enganam, pois os disléxicos podem ter maior tempo para realizar
avaliações, é possível que esta seja feita por avaliação oral, e é permitido que as dúvidas quanto
grafia sejam tiradas (PONÇANO, 2007).
No Brasil também se enfrenta o cenário de salas de aula lotadas, jornada duplas de trabalho
gerando grande desgastes profissionais, o que não permite a devida atenção a cada aluno e a adversidades possíveis de se encontrar no momento da aula (FERNANDES, 2018).
O papel dos pais/responsáveis também é importante, e a comunicação com os educadores
é crucial, pois é o melhor modo de manter uma constante no aprendizado com exercícios feitos em
sala de aula e em casa (PONÇANO, 2007).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que para que um ensino que visa o melhor entendimento de todos os alunos, é
preciso possibilitar o educador a abordar diferentes métodos de ensino, que por vezes por ser tão
rígido perpetua as dificuldades durante toda a jornada escolar da criança além de enfrentar salas de
aulas além da capacidade sugerida.
Obras literárias podem e são utilizadas atualmente como mediadores de conhecimento, trazendo
à tona questões que educadores podem não ter se deparado antes ou então não terem percebido
por falta de questionamento quanto à diversidade dos alunos.
Embora seja uma obra ficcional, o enredo aparece de forma verossímil de muitos alunos que
ainda não conseguiram se adaptar aos métodos hoje aplicados para o desenvolvimento. As metodologias apresentadas podem ser usadas tanto em âmbito familiar quanto escolar, portanto é relevante
a discussão quanto a isso para que contribuições possam ser feitas à casos semelhantes.
É válido salientar que existem maneiras de intervenções cognitivas para redução de dificuldades
e detrimentos do disléxico em seu dia a dia tanto social quanto educacional adequado às necessi28
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dades de cada um.
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RESUMO
O documento em questão, apresenta uma reflexão sobre possíveis desafios que educadores vivenciam no momento caótico da pandemia mundial. A pandemia que nos atingiu, foi algo inesperado e
de imediato. Onde ninguém estava preparado para tamanho problema. Nos deixando vulneráveis a
rever práticas de ensinos antigamente nunca imagináveis. Pois não soa como eficiente para o déficit
de aprendizagem. Utilizar a tecnologia como meio principal para transmitir conhecimento, é algo que
apesar de não acreditarmos na educação infantil. Contudo, veio para ficar em todas as modalidades
de ensino. E o professor de educação infantil, necessita mostrar que pode se empoderar de certa
forma a esse novo meio de ensino. O planejamento e as implantações tecnológicas, se fazem presentes neste momento. Sempre lembrado da importância das crianças nesse processo do trabalho.
Levar em consideração o sujeito infantil como um todo. Flexibilizando propostas, desenvolvendo
estratégias de ensino que sejam suficientes e eficazes para o acolhimento da criança no ensino
híbrido que vai estar presente daqui para frente. A tecnologia foi o auge na pandemia da COVID-19
em relação às escolas. Escolas públicas e particulares, de educação infantil, fundamental, médio e
até mesmo ensino superior planejaram-se rapidamente para administrar e não perder muito tempo
para que o ensino fosse aplicado de forma híbrida e remota. As mudanças foram várias, mudanças
essas que vão ficar na vida dos professores para sempre agora.
Palavras-chave: Educador; Empoderar; Tecnologia; Pandemia; Flexibilizar.
INTRODUÇÃO
A educação infantil é o primeiro contato escolar de bebês e crianças de 0 a 6 anos. Nela são
trabalhados diversos eixos que podem contribuir com o desenvolvimento e aprendizado de bebês e
crianças. Devemos pensar na infância que temos e como queremos que ela se desenvolva de forma
íntegra e respeitosa, tendo em vista os objetivos e vontade das crianças. Respeitando suas culturas,
diversidades, gostos e tradições. De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Crianças (1989)
entende-se por infância o período de vida de todo indivíduo com menos de 18 anos. A infância em
tempos atrás, precisamente no século XVI, não era vista com importância. A existência do indivíduo
não era ignorada, mas, não se tinham valores de sua voz ativa. Hoje os pequenos necessitam ser
mais ouvidos, a escuta é algo imprescindível e colabora para que o indivíduo se torne um cidadão
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crítico e com formação de opiniões. De acordo com Wallon, o processo de desenvolvimento infantil
assemelha-se ao movimento de um pêndulo. Ou seja, oscila de acordo com o movimento apresentado. A pandemia veio e mexeu com as crianças também, que se encontram presas em suas próprias
casas, muitas vezes sem sequer ter o alimento necessário, sofrendo maus tratos e sem expectativas
de acolhimento. Fora a questão do luto, que muitas pessoas passaram por ele. Perdendo pessoas
próximas, sem sequer poder despedir-se. A pandemia, veio despertando diversos sentimentos em
todos. Professores precisaram se reinventar para ter seu trabalho administrado de forma coerente,
possibilitando estratégias de ensino em parceria com a tecnologia para que a educação não fosse
tão afetada em meio a pandemia da COVID-19.
CONCEPÇÃO DA INFÂNCIA E A PANDEMIA
De acordo com o ECA a infância vai do nascimento até o 12 anos incompletos. Nele fica
especificado que a criança e o adolescente usufruam dos direitos fundamentais à pessoa e devem
ter acesso a todas as oportunidades e condições necessárias ao desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social. A fase da infância pode ser crucial para que se tenha boas lembranças no
futuro. Tornando a pessoa reflexiva, pensante em relação a suas origens e construções históricas e
sociais. A concepção de infância é algo historicamente construído, no decorrer do tempo passou por
inúmeras mudanças. Antigamente a criança era vista como adulto em miniaturas, as responsabilidades
adquiridas na infância eram muitas. A criança passou a ser notada como ser que possui sentimentos,
pensamentos, precisando de um olhar mais específico. A criança é um ser pensante que deve sim
partilhar seus pensamentos, participar nas escolhas, influenciar sua trajetória. Hoje a criança é vista
como sujeito de escolhas, com direitos adquiridos, onde suas necessidades devem ser cognitivas,
físicas, psicológicas, emocionais e sociais devem ser supridas. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013 existe a importância de observar a transição entre a infância e a adolescência para que haja a construção da autonomia e valores morais e éticos. Portanto, no momento
da pandemia, muitas crianças tiveram suas ações de infância interrompidas. Devido às restrições
e ao fato de ter que fazer o isolamento social. Onde precisavam ficar dentro de casa, sem ir para a
escola. Muitos, sem acesso às aulas on-line. Deixando de socializar com seus amigos, professores
e equipe escolar. O que causou muitos problemas psicológicos em algumas crianças. Facilitando
crises em relação a visão da educação.
De acordo com Rego (2011, p.40), Vygotsky via que as características tipicamente humanas
não estão tão presentes desde o nascimento, nem são mero resultado das pressões do meio externo.
Elas resultam da interação dialética do homem e seu meio sociocultural. Entendemos que a relação
social, faz toda a diferença na formação do indivíduo. Os laços criados na infância são de suma importância e o momento de afastamento da escola, foi uma forma de trazer incertezas e inseguranças
para as crianças. Contudo a concepção da infância em meio a pandemia, deixou de ser eficiente
haja visto que muitos dos seus direitos foram boicotados devido a calamidade mundial em relação a
saúde. Até que os estudos sobre o vírus fossem atualizados para que ocorresse a retomada gradual
do ensino. O tempo de planejamento foi rápido, porém nem sempre eficaz já que os riscos para se
contrair o vírus não estão presentes em qualquer lugar.
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REINVENTANDO AS PROPOSTAS EM TEMPO DE PANDEMIA
O planejamento é fundamental para o desenvolvimento das metodologias aplicadas pelo docente. No entanto, em tempos de pandemia, as propostas tiveram que ser reinventadas. Professores se
viram despreparados para lidar com tamanha tecnologia no momento inicial da pandemia. Contudo,
em pouco tempo foram se desenvolvendo rapidamente e se familiarizando com a tecnologia, plataformas, produção de vídeos, formatação e edição. O que não foi fácil e sim desafiador. Ainda estão
inertes a milhares de dúvidas e inseguranças, nem sempre sendo apoiado por gestores e sistema
educacional. Sabemos que com o tempo, todos estamos à mercê do mundo digital, seja forçado ou
não. De acordo com Freire (1987) “A consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que
tem o homem de distanciar-se das coisas para fazê-las presentes imediatamente presentes”. Fazendo
refletir sobre a nossa capacidade em nos adaptarmos às mudanças corriqueiras. É preciso exercitar
o psicológico para lidar com as circunstâncias que a educação nos impõe. Por isso é fundamental
planejar de forma que os princípios e diretrizes do trabalho sejam explicados assegurando a conjuntura
das tarefas da escola de forma democrática. Assegurando o raciocínio, organização e coordenação
do trabalho. Sempre prevendo os objetivos, assegurando que o conteúdo seja proposto de forma
eficiente e acolhedora. As aulas quando planejadas facilitam a aplicação nas plataformas digitais e
mídias. Rego (2011, p. 89), afirma que a função primordial da escola é a preparação moral e intelectual
do aluno para assumir sua posição na sociedade. Nota-se que a importância da escola em termos
culturais é gigante em se pensar que em casa as crianças não possuem esse conhecimento sempre.
A cultura deve ser passada de geração para geração. Em contrapartida a escola que geralmente tem
a capacidade de enriquecer esse repertório. Vejamos que na pandemia, as aulas foram criadas boa
parte do tempo de forma híbrida, onde as pesquisas não podem parar. Os estudos foram vivenciados
na educação infantil de forma que não acreditava-se que poderia dar certo. Mas, de certa forma deu
para alguma parte das famílias, aquelas que tiveram acesso às redes midiáticas, plataformas online
e aplicativos. Mas e os que não tiveram recursos para isso? Esses sim sofrem com a defasagem de
conteúdos interdisciplinares de aprendizado. Escolas de educação infantil, precisaram submeter-se
até mesmo a atividades impressas que não é algo aplicado principalmente nas escolas públicas de
educação infantil. Ou seja, o professor precisou reinventar propostas adaptando de forma que foge
do que se estuda nos horários coletivos de acordo com o Currículo da Cidade e normas técnicas.
O ensino não pôde parar, os professores aprenderam com a tecnologia, ao montar aulas, vídeos e
encontros on-line com os alunos participantes, tiveram que pensar em atividades que não deixassem
de ser lúdicas, porém sempre refinando o uso de materiais de fácil acesso, para que não comprometesse com despesas para recursos. Muitas atividades com materiais sustentáveis e recicláveis.
vídeos autorais que muitas vezes não solicitava nada e material, links de histórias ou de instituições
que agregam conteúdos similares para os educandos. A missão não foi nada fácil. Mas, o resultado
gratificante pelo esforço e empatia que os educadores tiveram com a comunidade, famílias e alunos
neste momento desolador. As questões que envolvem avaliação, também precisam ser revistas. Avaliar, nada mais é do que verificar se um problema foi resolvido, comparar resultados com indicadores
esperados, julgar se o desempenho atingiu as expectativas. Porém, vendo o cenário atual onde as
crianças tiveram seu aprendizado prejudicado, é preciso um olhar refinado, onde os avanços necessitam ser vistos de forma gradual, avaliando o comportamento, esforços e convivência. O educador
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será a base para a retomada das expectativas e aprendizagem dos educandos.
EDUCAÇÃO INFANTIL E TECNOLOGIA RESULTADOS QUE FOGEM DO QUE ACREDITAMOS
A epidemia da COVID-19 trouxe angústia para todos, tratando-se da criança, que precisa de
socialização para se desenvolver positivamente, o fator distanciamento social, adotado para que os
números de casos tivessem uma certa diminuição, trouxe muitos desafios para a educação infantil.
Como efeito geradores de dificuldades sociais e comportamentais nas crianças. Desatenção, dependência dos pais ou responsáveis, mudanças de apetite, sono prejudicado, agitação, desconforto,
preocupação, desatenção, foram vários dos aspectos que transmitiram mudanças e atrasos em
nossas crianças. Adaptações na rotina, incluir atividades que façam com que os pequenos se sintam
úteis, faz-se necessário para que esses desgastes sejam minimizados. Para eles, é muito mais difícil
entender a proporção emergencial vivida na pandemia. Nesta faixa etária ainda não se tem o cognitivo necessário para essa compreensão. Nos estágios iniciais do desenvolvimento a afetividade e
inteligência são guiados por experiências, estímulos. Se tratando da infância na pandemia, observar
a fala e as emoções das crianças, é um fator primordial. Verificar o que elas pensam sobre a questão
de ter aula on-line, como elas viram esse momento, se acham cansativo, se gostaram, os pontos
positivos e negativos na visão delas, se estavam sendo estimuladas nesse momento, se a família foi
participativa no auxílio das atividades. Lembrando que muitas nem puderam ter o acesso necessário
às aulas no momento em que as escolas se encontravam fechadas. Sem que pudéssemos nos preparar, nos vimos em uma nova forma de trabalhar. A educação foi desmistificada, o que antes para
as crianças era uma forma de aprender brincando, de forma lúdica e prática. Virou de cabeça para
baixo. Professores virando “youtuber”, produzindo vídeos com brincadeiras, jogos, histórias, etc. E
os alunos em sua minoria acessando com o auxílio muitas vezes dos responsáveis, as plataformas
digitais, seja para assistir vídeos gravados ou aulas em forma de encontro. Esse contato, através
de rede digital, não traz resultados positivos na primeira infância. Pois, a criança precisa ter contato
com o concreto, com prática que não limite suas ações. Precisam de espaço, materiais construtivos
para a aprendizagem dinâmica e eficaz. Muitas vezes até folhas impressas foram ministradas. Algo
que não está de acordo com o Currículo da Cidade e outros documentos voltados para a educação
infantil. Vejamos que mesmo com essa questão desafiadora e desacreditando que poderia dar certo, educação infantil X pandemia. Podemos garantir que os professores se superaram e passaram
por cima dos medos, para mostrar que a função dele é educar acima de tudo. Trazendo elementos
enriquecedores ao universo infantil.
A PANDEMIA E O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
A pandemia fez tornar-se distante o retorno às aulas presenciais. Muitos meses onde as
crianças sequer puderam entrar na escola, rever o espaço, amigos, professores e equipe. Algo que
deixou saudades na vida e rotina dos pequenos. E dos educadores também. Muitos foram os protocolos pautados pelo governo em relação à retomada. Buscando seguir as diretrizes: segurança dos
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profissionais e crianças; orientação e comunicação; organização dos tempos e espaços; garantia
de direitos de aprendizagem. Focando na formação da equipe e comunidade escolar, para que todos tenham a devida consciência da importância de seguir os protocolos vigentes para que não se
propague ainda mais a contaminação com a COVID-19. Alguns itens bem distantes da realidade
que as escolas vivenciam. Espaços, tiveram que ser adaptados, mudando posições de mobílias e
materiais. Um olhar refinado sobre como manter o distanciamento social nas escolas, refeições e
higiene. O papel da equipe de limpeza, é fundamental na retomada, pois a escola deve estar impecável no quesito higiene e esterilização de locais, objetos e materiais diversos. Superar barreiras são
obstáculos longos que neste momento envolvem adequar a rotina, materiais e espaços. Acolhendo,
reconhecendo e validando as emoções dos estudantes. Propiciando experiências de emoções positivas, atividades lúdicas, expressivas e interativas. Dando orientações confiáveis, com abertura para
conversas claras e objetivas, valorizando os pensamentos dos alunos, de acordo com a nova rotina
e regras de convivência. Sempre pautando a importância do autocuidado e empatia.
A PANDEMIA AINDA NÃO ACABOU, CRIANÇAS DESPROTEGIDAS
O retorno aconteceu mas, a pandemia não acabou. Surgiram variantes que podem vir a trazer
mais casos da doença. Em crianças a vacina ainda não apresenta estudo de eficácia. Não sabemos
como será esse processo de estudos para que exista a possibilidade da vacinação em menores
de 12 anos. Contudo, os cuidados precisam ser redobrados, mesmo que boa parte da população
adulta esteja vacinada, não sabemos ao certo se é o suficiente para que a pandemia acabe. Os casos estão diminuindo mas, as variantes chegando. Então, é necessário que as crianças entendam
a gravidade e a importância de continuar seguindo as medidas de proteção preventiva. Com o uso
de máscara, distanciamento social e a higienização das mãos. As famílias precisam colaborar com
isso. Mostrando que não é só na escola que as medidas devem ser tomadas. Pois a criança que não
tem a proteção em casa, dificilmente irá respeitar as regras na escola. Vejamos o valor que o adulto
tem na vida da criança. É a referência para que a criança cresça com bons hábitos. Formando sua
personalidade de forma empática, colocando-se no lugar do outro. Podendo assim entender que a
proteção é para todos, não apenas para ela. Deixando de lado egoísmo e outros sentimentos ruins
para sua saúde mental e psicológica. Não sabemos até quando tudo isso vai durar. Não estamos
cem por cento seguros nem mesmo com todos esses protocolos. As crianças não podem ficar desprotegidas, precisam associar a situação mundial a sua vivência, independente da idade. Contudo, é
necessário que mesmo com o retorno das aulas presenciais, lembrar-se sempre de que a pandemia
não acabou. Estar sempre buscando informações e passando para os alunos de forma que possam
entender e que facilite a convivência social.
O LIDAR COM EMOÇÕES DE PERDA
Lidar com perda emocional, é algo que pós pandemia será muito mais constante. Sejam perda
de valores emocionais, sentimentos e o luto. A perda emocional, está ligada a perda de um objeto,
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de um momento , de algo que de certa forma a pessoa tenha um vínculo de amor. Salientamos que
no momento da pandemia o fato de estar em casa pode ser algo prazeroso para alguns. Crianças
estavam mais tempo com seus familiares e pertences. O que voltar para a rotina de saídas, pode
gerar conflitos grandes sobre elas. O luto esteve presente na vida de educadores, equipe escolar
como um todo e alunos. Haja visto que é muito difícil encontrar alguém que não tenha perdido ninguém pela COVID-19. O luto é um assunto que traz ainda muitos tabus para as pessoas, pois não é
tão simples saber falar sobre o assunto.
“O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma
abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o
ideal de alguém, e assim por diante. (Sigmund Freud, Luto e melancolia p. 249).

Muitas pessoas negam o luto, sem acreditar no acontecimento. Até que haja a aceitação, a
pessoa passa por depressões e angústias fortes, um vazio sem tamanho. Que só pode ser superado com o tempo (e não há um tempo certo), com muita reflexão e compreensão e nem sempre
é superado. Com isso, é necessário sempre acolher a pessoa. Para um adulto pode ser pior que
para uma criança lidar com o luto, pois crianças se dispersam mais rápido. Porém isso não significa
que não sofram ou fiquem traumatizadas. Independente da idade, todos passamos por momentos
de sofrimento por perda. Muitos casos são tão intensos que pode ser muito difícil de suportar. Para
que se torne mais fácil lidar com esse sentimento é preciso que o sujeito não se isole, o conversar,
socializar é uma excelente forma de lidar com essas dores. O não contestar o sentimento e não se
sentir culpado são também relevantes para a superação. Portanto, toda e qualquer pessoa que de
certa forma lidou com uma situação de perda emocional, deve ser amparada e acolhida. A escuta
ativa precisa existir e se caso não queira falar, o respeito ao silêncio também precisa existir. As situações são contornadas quando somos respeitados em nosso interior. As emoções do ser humano
vivem em altos e baixos e a expectativa esperada é de respeito mútuo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No mundo atual, podemos ainda ser expostos a muitas outras situações conflitantes, desafiadoras e amedrontadoras. Durante a pandemia, as articulações entre políticas públicas são de suma
importância. É fundamental repensar as necessidades das crianças durante e após a crítica situação.
Os impactos da pandemia da COVID-19, foram muitos para todos. Prejudicando as competências
socioemocionais, as estratégias de ensino, etc. As crianças tanto tempo sem poder ir para a escola,
tiveram seu aprendizado comprometido. Angustias, ansiedade, estresse, depressão, irritabilidade,
medo, inquietação, timidez, perda, luto, são alguns dos fatores que muitas crianças desenvolvem
até agora. Fatores esses que podem levar anos para serem trabalhados e modificados. Contudo, o
professor também apresentou modificações em seu interior, seu “EU”. Para o professor, esses sentimentos, medos, inseguranças e incertezas em si, deverão ser superados para que se dê continuidade
em seu trabalho tornando eficaz o aprendizado infantil. Contudo, não pode-se deixar de lado o que os
educadores estão sentindo, muitos perderam familiares e conhecidos. Diariamente, notamos que as
crianças estão tendo seus direitos negados. Os fatores que mexem com isso são questões que envolvem geralmente questões financeiras, de classes sociais e emocionais. Mas, não podemos esquecer
que indiferente às classes sociais, todas as crianças são iguais perante a lei. Renovar laços, traçar
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metas de planejamento que coincidam com a experiência vivida por cada criança. A aproximação da
família e do aluno com a escola, independente da situação deve ser sempre fonte de muita escuta e
conversa. Pois juntos são mais fortes, juntos é possível instaurar estratégias pertinentes e positivas
para que a educação não pare. Em se tratando de Educação infantil, os sentimentos sempre são
impactados por uma proximidade mútua entre aluno e professor. De aluno e grupo escolar, da amizade, de laços afetivos e de muita reciprocidade. O fato da tecnologia ter tomado conta da educação
na pandemia, nos mostra uma realidade que não é para todos, os mais vulneráveis nem sempre têm
acesso a internet. O que não faz da educação algo concreto no exato momento, cabe aos gestores
públicos criar estratégias que facilitem o apoio a todo e qualquer tipo de família. Acreditando que a
invenção de estratégias didáticas possam vir a deixar a escola um pouco mais próxima de todos na
pandemia. Os professores seguem esse legado, de adaptar seu magistério para essas estratégias
criadas. Conclui-se que a pandemia veio de forma devastadora para as pessoas, trazendo inúmeras
sensações e sentimentos para todos. O que se tira de lição é que todos temos os mesmo direitos
e devemos ser respeitados de acordo com nossos direitos e deveres. Buscando sempre resgatar o
lado humano, o pensar no próximo a empatia sem limites.
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RESUMO
O estudo apresenta uma revisão integrativa sobre a metodologia de ensino para deficientes mentais no ensino público. Com o objetivo de identificar metodologias adequadas para o trabalho com
crianças com deficiência mental leve e moderada nas séries iniciais do ensino fundamental do
ensino fundamental do ensino público. A abordagem do trabalho foi qualiquantitativa e para coleta
de dados utilizou-se do levantamento de obras, análise e seleção das mesmas de acordo com os
critérios de inclusão e exclusão. Nos resultados apresentamos algumas categorias, nas quais estão
classificadas algumas destas metodologias que deram efeitos positivo no ensino público. Acredita-se
que esse estudo seja relevante para demais profissionais da educação, como fonte de apoio e até
para futuras pesquisas sobre a temática trabalhada. Foram selecionados e analisados 4 (quatro)
estudos, todos voltados para o estudo de metodologias que viabilizem o ensino para a criança com
deficiência mental, uma vez que esta é uma constante no ensino público regular atualmente. Sugere-se então que o ministério da educação promova capacitações para o profissional que trabalha
direto ou indiretamente com a criança com D.I.
Palavras-chave: Metodologia; Inclusão; Deficiência intelectual; e Ensino público regular;
INTRODUÇÃO
A temática da deficiência intelectual vem sucessivamente sendo pauta de debates, artigos e
teses científicas, no entanto poucos são os estudos adotados para as metodologias de ensino para
a criança com D.I.
Segundo (Silva, 2011) a inclusão de crianças com deficiência mental em escolas públicas tem
acontecido de forma bem sucinta e de certa forma até silenciosa, já que há apenas pouco tempo
atrás eles tiveram realmente esse direito, o que tem dificultado a relação entre estes e demais alunos
e mesmo os docentes.
Essas crianças são consideradas seres inoperantes e incapazes de crescimento intelectual até
mesmo estigmatizado como seres sem nenhum potencial evolutivo caracterizado como “O deficiente”
Em relação a isto Silva apud Gofmmam, (1988) esclarece que o indivíduo estigmatizado é
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aquele que apresenta uma característica diferente do que a sociedade exige. Sendo assim denominado de o deficiente impossibilitado da oportunidade de se desenvolver como os demais.
Afirmar que a deficiência mental é uma condição que impede o ser humano de assimilar conceitos educacionais com sendo tema debates já há alguns tempos.
A Convenção de Guatemala (1999) a qual internaliza a Constituição brasileira pelo Decreto
3956/ 2001, no seu artigo primeiro caracteriza-a como:
[...] Uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente transitória, que o limita a capacidade de exercitar uma ou mais atividades essenciais da vida diária [...] (Convenção de
Guatemala, 1999)
Limita mais não impede um indivíduo na sua condição humana de ser educado e/
ou alfabetizado, podendo o mesmo usufruir dos mesmos defeitos dos demais cidadãos.

[...] Essa definição notifica a deficiência como uma situação. A deficiência intelectual constitui
um impasse para o ensino na escola comum e para a definição do atendimento especializado, pela
complexidade do seu conceito e pela grande quantidade e variedade de abordagens do mesmo. [...]
(MELO, 2008. p. 101).
Segundo Rosângela Leonel e Paulo Ricardo afirmam à escola caberá o papel imenso de incluir a todos sem distinção de espécie alguma, bem como sem seleções e
ao aluno com deficiência cabe o tratamento de igualdade, a partir do momento em
que ele é conhecido pela deficiência que possui essa condição o diminui perante os
outros tornando-o inferior, o mesmo ocorre em momentos em que o professor aplica
atividades diferenciadas e de menos dificuldades para este e não para outros, cabe
então a entidade a busca pelos melhores métodos que promovam a inclusão desta
criança com D.I.

Mantoan (1997), afirma que o processo de inclusão exige da escola novos recursos de ensino e aprendizagens, concebidos a partir de uma mudança de atitudes de professores e da própria
instituição, reduzindo todo o conservadorismo de suas práticas em direção de uma educação verdadeiramente interessada em atender as necessidades de todos os alunos (REIS, 2012).
O atendimento do aluno com D.I nas redes regulares de ensino é uma proposta fundamentada
de legalmente e decorre da concepção de que uma escola inclusiva é de direito de todos em perspectiva de educação igualitária para todos sem distinção ou preconceitos, esta dedicação constitui
uma das responsáveis pelo sucesso da escolarização dessa criança com D.I.
Silva (2014, Apud RODRIGUES, 2003, p. 91-92): afirma que políticas públicas no âmbito educacional têm sido pensadas e implementadas para que a escola se torne inclusiva. Entretanto, se a
escola deve se tornar inclusiva é porque ela não o tem sido, ainda que os preconceitos constitucionais
nos apontem para uma visão de sociedade justa e igualitária, sem qualquer tipo de discriminação.
Assim este trabalho partiu da dificuldade que nós professores de redes públicas regulares
encontramos de trabalhar, com a criança com D. I.
Um estudo que terá relevância acadêmica social e científica a que apresenta em algumas
metodologias e/ ou práticas pedagógicas que viabilizaram o ensino em algumas redes públicas de
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ensino. Este estudo é importante porque apresenta trabalhos com crianças com D.I além de caminhos
que provavelmente promovam a inclusão dos mesmos nas escolas públicas. Já que hoje convivemos
com esta dificuldade de incluir esta criança nas atividades rotineiras das salas de aulas.
Assim, o objetivo principal deste estudo é identificar metodologias adequadas para o trabalho
com crianças com deficiências intelectuais nas séries iniciais do ensino fundamental público nas
redes regulares.
METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura cientifica, a qual objetiva-se, por meio de um processo metodológico sistemático de busca, seleção, análise e revisão
de dados, o mesmo busca ainda descrever a produção cientifica a cerca de uma temática a ser
trabalhada proporcionando-nos uma leitura critica de anais científicos de uma forma bem rigorosa e
com métodos científicos os quais nos levarão ao delineamento de um determinado perfil acerca do
tema em estudo, favorecendo assim o entendimento da pesquisa e possibilitando futuros estudos a
cercado tema analisado. (MENDONÇA, 2011, p. 25.)
A pesquisa evolui-se a partir de buscar sistemáticas em meio eletrônicos e utilizou-se dos
seguintes descritores: Metodologia, inclusão, deficiência intelectual, ensino público regular.
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
1. Artigos redigidos na língua portuguesa já que tenho domínio linguístico apenas neste idioma.
2. Com temática pertinente aos objetivos da revisão, pressupondo-se que qualquer outra
temática desviaria o foco da pesquisa.
3. Metodologias aplicadas no ensino público regular menor, partindo do pressuposto que ser
uma pesquisa voltada, para as séries iniciais do ensino público.
4. Voltados para o ensino de crianças com deficiência intelectual leve ou moderada da rede
regular do ensino público, a seleção de artigos que envolvam essa temática para que se
possa melhorar essas metodologias para esse público específico, além de preencher
campos vazios e possibilitar e viabilizar novos estudos.
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
1. Livros, artigos, resenhas as quais apresentam uma temática distante do objetivo de trabalho.
2. Artigos, livros publicados em outro idioma que não seja a língua portuguesa.
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3. Metodologias aplicadas na rede privada de ensino, por se restringir apenas do ensino público.
4. Métodos aplicados a um público fora da classificação infantil, ou seja, acima dos 12 anos.
5. E ainda obras que versem sobre metodologias de ensino para qualquer público que não
aquele em estudo.
Estes critérios de exclusão foram estabelecidos para que a pesquisa se levando em conta o
cruzamento de descritores e foram descontados exatamente porque não são condizentes com objetivos do estudo e por apenas fazerem alusões paralelas a estes.
COLETA DE DADOS (CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS)
A coleta de dados foi realizada no período de 02 de maio de 2017 até 03 de julho de 2017.
Através de seleção e leitura de diversas obras que trabalham a temática em estudos e que se encaixam ou não nos critérios de inclusão e exclusão pré-relacionados.
Inicialmente pesquisamos sites que tivessem veracidade em suas publicações, ao encontrarmos em bases eletrônicas. Fizemos então uso das palavras chaves e relacionamos 59 obras que
versavam em torno da temática de nosso estudo, logo após seguimos para uma análise superficial
de títulos autores capas e contra capas das obras encontradas, encaixando-as nos critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos, nessa etapa eliminamos aproximadamente 45 estudos, seguimos
para uma análise mais profunda observando os sujeitos dos estudos, ou seja, o público alvo de cada
pesquisa, o que nos levou há apenas 04 obras que realmente correspondiam aos objetivos de nossa
pesquisa. Por fim realizamos uma análise minuciosa, através da leitura, observação, produção de resumos, cruzamento de obras e palavras Chaves, para então delinearmos o objeto de nossa pesquisa.
As metodologias encontradas diversificam-se em bibliográfica ou sistemática, aléns de alguns
serem qualitativas, quantitativas, ou mesmo quantiqualitativas, mas sempre coerentes ao estudo, sendo que todas utilizaram-se da modalidade campo, para buscar da comprovação do tema em estudo.
As bases metodológicas eram sempre fontes de bases como: Lilacs, medline, ou bibliotecas
presentes em universidades ou bibliotecas de mídia com a SCIELO. As mesmas foram importantes
por serem através delas que foram explicadas e confiscadas se esta ou aquela prática de ensino
estava coerente à temática de estudo. (colocar esse parágrafo lá na metodologia após o parágrafo
de coleta de dados)
Em todos os estudos selecionados os sujeitos estavam coerentes ao tipo de pesquisa proposto,
e atenderam aos objetivos.
MENDES SILVEIRA e GALVÃO (2008) afirmam que o nível de incidência dos estudos deve
ser avaliado a fim de determinar a confiança no uso de seus resultados e fortalecer as conclusões
que vão gerar o estudo do conhecimento atual do tema investigado.
E ainda afirmar que esta etapa deverá levar o estudioso a organizar e sumariar as informações
de maneira concisa, formando um banco de dados de fácil acesso e manejo para que essas informa41
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ções possam abranger a pesquisa como um todo desde a escolha de tema e objetivos, metodologia,
análises e pesquisas até a conclusão final do trabalho.
Portanto, considerando a dimensão da demanda de material disponível, o primeiro passo para
o pesquisador é identificar elementos que dão conhecimento prévio sobre a obra a fim de observar a
pertinência das obras encontradas ao objetivo do trabalho pela verificação do: título, data da publicação, orelha ou contracapa, índice ou sumário, introdução, prefácio ou nota do autor e a bibliografia.
(MARCONI ET al 2003).
Apenas relacionar as obras ainda não é suficiente, o aluno precisa fazer uma leitura profunda
de todo o material, e essa leitura deve leva-lo a obtenção de conhecimentos básicos e específicos,
revisando a forma de ler, mas sem perder o foco e os principais aspectos como: leitura com o objetivo
determinado, manutenção das unidades de pensamento, avaliação do que se lê, preocupação com
o conhecimento de todas as palavras (através de glossários e dicionários), interrupção da leitura e
discussão frequente do que foi lido. (MARCONI ET al 2003).
Uma leitura proveitosa requer: atenção, intenção, reflexão e espírito crítico e ainda necessitamos no momento de se lidar com o livro ter em mente alguns objetivos ou maneiras como as que
seguem: scanning, skimming, do significado de estudo ou informática e crítica (MARCONI et al 2003).
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS (ANÁLISE DE DADOS)
MENDES et al (2008) o revisor fundamentado nos resultados da avaliação crítica dos estudos
incluídos realiza a comparação com o conhecimento teórico, a identificação de conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa... A identificação de lacunas permite que o revisor aponte
sugestões pertinentes para futuras pesquisas direcionadas para a melhoria...
RESULTADO E DISCUSSÃO
Durante a coleta de dados foram encontrados 60 estudos, entre os quais alguns estavam repetidos nos locais de busca, assim dentre estas publicações apenas 4 abordaram o tema em estudo
os quais foram selecionados para análise. Veremos a seguir um quadro geral destes estudos.
QUADRO – 01 – BASE DE DADOS OU BIBLIOTECA ELETRÔNICA E PUBLICAÇÕES.

BASE DE DADOS E BIBLIOTECA ELETÔNICA
SCIELO
MEDLINE
LILACS

PUBLICAÇÕES
ENCONTRADAS
54
04
01

Fonte: elaboração própria, 2020.
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Com a análise e coleta de dados encontramos 48 artigos científicos e 12 teses apresentadas
em Universidades Federais ou estaduais brasileiras.
Observou-se ainda que ao delinearmos a pesquisa, dentro das obras analisadas, 02 usaram
abordagens qualitativas e 01 quantitativa e 01 qualiquantitativa observou-se que todos os estudos
foram desenvolvidos no Brasil.
Os autores destes artigos, se encontram em número de quatro, sendo eles oriundos da área
educacional, o que nos faz compreender ou o porquê das temáticas e metodologias utilizadas.
A análise dos dados leva-nos a classificar ou dividir essas publicações em quatro categorias
temáticas, de acordo com os estudos analisados separamos as metodologias em quatro categorias
diferentes as quais estão expostas no quadro abaixo baseado na opinião dos autores.
QUADRO 02 - CATEGORIAS, METODOLOGIAS DE ENSINO E PRINCIPAIS AUTORES
CATEGORIAS

METODOLOGIAS (SUBCATEGORIAS)
● Aprendizagem coletiva

INTERAÇÃO SOCIAL

LÚDICA

AUTORES
Francislayne
2014

Manchini,

● Colaboração de um companheiro Neuza Gubany, 2008
capaz.
Marta Gil, 2014
● Jogos e brincadeiras

João da Mata Alves Silva,
2014

● Encontrados em contraturnos

INTERVENÇÃO
(ENSINO DIRETO)

● Criar situações de aprendizagem
de forma lúdica
Michelle Brugnera Cruz Ce● Comunicação de objetivos de au- chim, 2013
las

Adriana Corrêa Costa, 2013

● Prática gerada

Beatriz Vargas Dorneles,
● Ensino de um conhecimento sis- 2013
tematizado.
● Construção ativa.

COTIDIANO
(VIVÊNCIAS)

● Relacionar conteúdos escolares
com tarefas cotidianas vivencia- Regina Célia Ávilha Mendas pelas crianças.
donça, 2011
● Trabalho motivacional.
Fonte: elaboração própria, 2020.

Analisando os estudos percebemos que os mesmos foram realizados em apenas uma escola
pública e, também que algumas restringiram o número de alunos para que assim pudessem entender
melhor a relevância de tais estudos.
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Selecionamos a pesquisa em categorias distintas de acordo com a metodologia adotada por
cada autor pesquisado, mas observamos a presença de uma ou outra prática de ensino em mais de
um dos estudos, ou seja, compreendemos que uma metodologia não se separa da outra, já que as
vezes uma é utilizada para que se alcance um melhor resultado da outra.
Percebemos a recorrência de algumas metodologias em todos os estudos: A interação social
é considerada fator predominante nos 04 estudos, a ludicidade tem grande importância em 03 dos
estudos analisados o trabalho com a criação de situações de aprendizagem foi citado em 02 dos
estudos analisados e por fim o trabalho motivacional considerado uma das práticas mais interessantes
e importantes nos 04 estudos analisados.
Apresentamos a seguir os resultados das análises dos estudos de acordo com cada categoria
estabelecida, bem como as nossas discussões sobre as mesmas.
INTERAÇÃO SOCIAL (APRENDIZAGEM COLETIVA)
De acordo com Duran (1993), a interação social é a condição de construção do indivíduo tanto
social quanto cultural, viabilizada pela participação individual em uma multiplicidade de interações.
Gubany (2008) afirma que a interação social é uma metodologia eficiente no processo de
ensino ao aluno com D.I.
As interações sociais devem ser cuidadosamente planejadas. É necessário que a comunidade
escolar se disponha a aceitar e a participar desse processo que é mais complexo do que somente
inserir a criança com deficiência numa sala comum. Os alunos com necessidades educativos especiais precisam interagir socialmente tanto com seus colegas quanto com os adultos (MANCHINI.
2014. p. 29).
O aluno com D.I ao ingressar no ensino regular público já vem cercado de preconceitos e não
está preparado psicologicamente para essa inclusão.
Então para que o mesmo tenha a possibilidade de aprendizagem necessita antes de mais
nada dessa interação com os outros sujeitos do meio ao qual está sendo inserido.
Segundo Gil (2009), existem diversas formas de facilitar a interação entre os alunos por meio
de estratégias que o professor pode utilizar na sala de aula como: a aprendizagem cooperativa; o
ensino por colegas, o apoio entre amigos; e o círculo de amigos estratégias simples que levariam
em desenvolvimento talvez bem mais eficaz ao aluno com D.I.
Assim com o objetivo de identificar as principais metodologias que viabilizem essa intenção
deste aluno com D.I. destacou-se a importância da coletividade, do aprender com o outro.
Segundo Gil (2009, p. 21 apud TOLEDO, 2011, p. 48) a aprendizagem cooperativa é uma
das estratégias que o professor pode utilizar na sala de aula de modo a facilitar a interação entre os
alunos com D.I.
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Na aprendizagem: O professor coloca os alunos em grupos de trabalhos juntando alunos com
dificuldades em determinada área com alunos mais habilidosos nesse assunto na aprendizagem cooperativa, os alunos trabalham juntos para atingir determinados objetivos. A descoberta de interesses
mútuos permite a eles explorar assuntos junto com colegas que têm interesses comuns. As estratégias
de aprendizagem cooperativa melhoram as atitudes diante das dificuldades de seus colegas com ou
sem deficiência e simultaneamente eleva a autonomia de todos. (MANCHINI, 2014, p.24)
De acordo com (MANCHINI 2014. p. 37) O professor deve implementar métodos educativos
no processo de ensino e aprendizagem a fim de que eles possibilitem a criança aprender.
Confirmou-se assim que a coletividade ou interação com um companheiro mais capaz, seria
uma boa base para o desenvolvimento desta criança com D.I.
A obra analisada comprovou que um dos grandes fatores que impedem o desenvolvimento
educacional e social da criança com D.I. é o isolamento.
Surgiu então a necessidade de se trabalhar com esta deficiência do sistema de ensino, trazer
o aluno mais capaz para auxiliar aquele com maior dificuldade.
Alguns estudos atentam para o fato da necessidade de se promover oficinas de socialização,
para que haja a intenção entre os atores da rede pública de ensino.
O LÚDICO (JOGOS E BRINCADEIRAS)
Segundo Tristão (2010) o lúdico tem uma origem na palavra latina ludos que quer dizer jogo. Se
se achasse confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se referindo apenas ao jogar, ao brincar,
ao movimento espontâneo. No entanto o lúdico é reconhecido como traço essencial da psicologia
do comportamento humano. As implicações da necessidade lúdica extrapolam as demarcações do
brincar espontâneo.
A segunda categoria refere-se à ludicidade, a inserção de jogos, brincadeiras e músicas para
o ambiente escolar. Como podemos perceber nas palavras de SILVA (2014, p.26).
O lúdico está presente no dia a dia de todas as crianças. O brincar faz parte dos primeiros dias de uma criança; estimula a curiosidade e a iniciativa e a autoconfiança.
A brincadeira e os jogos são imprescindíveis no desenvolvimento global da criança,
tornando-se atividades adequadas no processo de ensino e na aprendizagem significativa dos conteúdos curriculares, principalmente das crianças com deficiência
intelectual. Por possibilitar o exercício da concentração, da atenção e da produção
do conhecimento.
Sabe-se que o lúdico há muito vem adentrando as salas de aula, como uma ferramenta ou estratégia de ensino para um público-alvo considerado “normal”.

Então percebemos durante a análise dessas publicações que esta foi uma das metodologias
para promover a aprendizagem de alunos com D.I. principalmente nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.
Segundo Silva (2014, apud MAFRA 2008), A educação lúdica tem grande significado e en45
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contra-se presente em todos os segmentos da vida humana. Esteve presente em todas as épocas,
integra uma teoria profunda e uma prática atuante e está distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial.
O que nos semestres uma docente viável ao trabalho com a criança com D.I.
E nesses estudos ainda pudemos analisar que foram metodologias que realmente surtiram efeito,
que viabilizaram o ensino e, que puderam alavancar a educação para com o deficiente intelectual.
Segundo as publicações os jogos e brincadeiras são capazes de estimular a criatividade de
despertar a curiosidade e consequentemente promover a interação social também da criança com D.I.
De acordo com SILVA (2014) a ludicidade é sem dúvida, um dos caminhos que poderá contribuir, e muito para a melhoria da qualidade do ensino da qualidade do ensino das crianças brasileiras,
em especial aquelas com D.I.
A ludicidade seria então algo imprescindível no desenvolvimento global de todas as crianças
inclusive a criança com D.I.
Nesse sentido, é lógico propor esta estratégia de ensino como algo primordial à rede pública
de ensino, já que a mesma visa apenas a melhoria tanto de um quanto dos outros sujeitos envolvidos
no processo de ensino-aprendizagem.
A INTERVENÇÃO (ENSINO DIRETO)
Segundo Machado et al (2014) a intervenção é um modelo educacional de multiníveis/ multicamadas, onde as atividades são fornecidas a todos os escolares como uma instituição de leitura
de alta qualidade baseadas em pesquisas dentro da própria sala de aula.
A terceira categoria temática das pesquisas nos leva a metodologia da intervenção, com foco
tanto no sujeito escola, quanto nos alunos com D.I. o que foi chamado de prática guiada.
Visto que segundo Cechim et al (2013) As crianças com deficiência intelectual (D.I) apresentam
limitações no grau de raciocínio matemático. O que resulta na exigência de um tempo consideravelmente maior para as aprendizagens.
Considerando então esse tempo maior pensou-se em uma prática pedagógica que englobasse
esse tempo resultando assim na intervenção.
Faz reflexão sobre como se trabalhar com essas intervenções e, quais os momentos precisos,
da importância de se sistematizar os conhecimentos. Em outro artigo podemos entender bem sem
que esta metodologia privilegia a construção ativa, ou seja o aluno com D.I também pode fazer parte
da construção do próprio conhecimento, passou de sujeito passivo para ativo.
De acordo com Cechim et al (2013) O programa de intervenção deve ter limite: de duração,
tanto de dias quanto de horas para não sobre carregar a criança que já apresenta dificuldade.
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Cechim et al (2013), afirmam que a prática, tem como objetivo encarregar automatização do
conhecimento construído, por meio de situações de aprendizagem tanto através de jogos quanto
com atividades com papel e lápis.
Quanto aos resultados apresentados podemos concluir que a intervenção é uma metodologia
visivelmente capaz de favorecer o ensino-aprendizagem de crianças com D.I, no ensino público regular.
Já que de acordo com Cechim et al (2013) a intervenção atende a um conjunto de formulações
teóricas e práticas coerentes com as mais recentes pesquisas na área.
Mediante o papel que a escola tem de promover a inclusão, surgiu a necessidade de se buscar
meios para que ela aconteça, daí então, pensou- se nesta metodologia.
A intervenção acontece tanto dentro quanto fora da sala, de aula, podendo ser até em contra-turnos. A pesquisa mostrou a importância de se criar situações de aprendizagem, para que a
participação do aluno com D.I seja notada e precisa. (CECHIM et al, 2013).
Cita ainda como forma de intervenção à inclusão de jogos e brincadeiras no processo educacional.
As situações de aprendizagens para colocar em prática o procedimento aprendido foram
apresentadas através de jogos, por entendermos que são desafiadores, impulsionavam a vencer
obstáculos e a criança se arrisca e coloca em jogo suas hipóteses e conhecimentos construídos.
(CECHIM et al, 2013).
Refere-se ao educador como orientador e guia do ensino, destacando a importância deste no
ato de ensinar e aprender, valorizando-o o que foi chamado de prática guiada.
Fez reflexão sobre como se trabalhar com essas intervenções e, quais os momentos precisos,
da importância de se sistematizar os conhecimentos.
No artigo podemos entender bem que esta metodologia privilegia a construção ativa, ou seja,
o aluno com D.I também pode fazer parte da construção do próprio conhecimento, passou de um
sujeito passivo para ativo.
Quanto aos resultados apresentados podemos concluir que a intervenção é uma metodologia
visivelmente capaz de favorecer o ensino aprendizagem de crianças com D.I, no ensino público regular.
O COTIDIANO (VIVÊNCIAS)
Segundo Ferreira apud Heller (1972) o cotidiano é a vida de todos os dias dos homens em
qualquer época histórica que possamos analisar. A mesma ainda afirma que não existe vida humana
sem o cotidiano.
Percebendo essa importância do cotidiano na vida da criança com D.I conseguimos identificar
uma quarta categoria aquela que trata das vivências, ou seja, o cotidiano da criança com D.I.
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Devido à grande necessidade que as escolas públicas regulares apresentam com a presença cada vez maior de crianças com D.I, nas suas salas regulares, considerou-se interessante em o
trabalho mais voltado para esse público específico.
Mendonça apud Leão (2004) afirma, que a educação inclusiva propõe que todas as pessoas
com necessidades educacionais especiais sejam matriculadas na escola regular, baseando-se no
princípio da educação para todos.
Dessa forma uma pesquisa objetiva, exatamente isso, essa aproximação deste aluno com as
suas vivências, o seu dia a dia.
Mendonça (2011) Esclarece que o espaço escolar pode e deve ser o local onde os alunos
criam e recriam conhecimentos possibilitando novas maneiras de interpretar o mundo que certamente
beneficiarão o convívio harmônico na sociedade.
Já que se percebia que o ensino para este não acontecia, e os resultados eram mínimos ou
mesmo inexistentes.
Esta pesquisa destacou a importância de se relacionar os conteúdos escolares às tarefas
cotidianas vivenciadas pelas crianças, criando nelas a sensação de que estavam seguras, e em seu
próprio ambiente.
Mendonça apud Vigotsky (2003) afirma que o professor tem de ter a possibilidade e compromisso em assumir sua missão de organizador do ambiente social permitindo que o aluno dirija o seu
próprio processo de aprendizagem.
Esse encaixe entre o que o professor conhece a realidade do aluno nos leva ao trabalho com
a inclusão não apenas da criança com D.I. como também do seu mundo, seu cotidiano e vivências.
Isso porque eles diagnosticavam como fatos preponderantes ao fracasso escolar destas
crianças o fato de se sentirem distantes de seus ambientes familiares.
O estudo ainda destacou a relevância do trabalho motivacional o qual levaria o aprendiz a
construir o próprio conhecimento através da motivação.
Os resultados encontrados nesta metodologia também foram positivos, sugere-se que sejam
integrados ao sistema de ensino, mais que também se façam mais estudos a fim da melhoria da
mesma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa foram encontrados estudos que descrevam, unificam, listam e caracterizam
metodologias de ensino para a inclusão de alunos com deficiência intelectual na rede pública de
ensino regular.
Verificou-se que as metodologias utilizadas são comuns ao ensino público já na educação às
crianças ditas “normais” e às mesmas foram apenas adaptadas e/ ou melhoradas para o acesso a
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essas crianças.
Tais metodologias refletem ou não na construção do conhecimento por este público específico.
No entanto tendo em vista a importância da problemática os estudos visaram buscar metodologias que pudessem sanar essa dificuldade e, também as quais pudessem promover a inclusão
social desta criança.
Além disso notou-se que foram metodologias simples, de fácil manejo, e de muito pouco trabalho para o profissional da educação e, que surtiram maior efeito no ato do ensino aprendizagem.
Tais metodologias explicadas refletem na vida escolar do aluno com D.I, como um bote salva-vidas, tanto no campo pessoal quanto social promovendo a sua interação com o meio a qual faz parte.
São textos precisos que realmente priorizaram a temática trabalhada, atende-se aos objetivos
estipulados.
Como a D.I. é uma recorrente nas salas de aulas regulares do ensino público, talvez surge
a necessidade de se pesquisar futuramente essas e outras metodologias que facilitam a ascensão
dessa criança na sala de aula, além de estudos voltados para as demais deficiências no processo
educacional.
Já que os estudos analisados escolheram uma escola para desenvolvimento e comprovação
dos mesmos sugerimos a importância de se estar expandindo essas teorias para outras escolas para
que assim sejam confirmadas ou negadas a voracidade dos mesmos e, comprovar cientificamente o
resultado acabando assim com as especulações sobre os mesmos sejam elas positivas ou negativas.
Enfim, tendo em vista os estudos analisados, as metodologias utilizadas podemos compreender
a importância de cada sujeito no processo educacional
Espera-se que os conhecimentos descobertos por estas análises possam favorecer as futuras
salas de ensino regular, às quais pertençam alunos com D.I. que possam ainda ampliar o repertório
metodológico dos profissionais da educação que sejam utilizados por todos e para todos para um
bem comum e para promoção efetiva da educação que é um direito de todos e, que finalmente só
possa gerar benefícios a população.
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RESUMO
Este artigo é o resultado de uma pesquisa que irá abordar a conexão entre o teatro e a prática escolar, será mostrado como o teatro pode contribuir no desenvolvimento das crianças em diversos
aspectos favorecendo o trabalho do professor e a aprendizagem, que ocorrerá a partir de uma nova
perspectiva, onde as crianças terão estimuladas sua criatividade, espotaneidade e seu potencial.
Ao longo deste trabalho por meio de pesquisa bibliográfica e também pela realização de entrevistas
com professores da rede pública de ensino, serão evidenciados os beneficios da arte teatral no cotidiano escolar, porém desde já cabe aqui um questionamento: Os educadores têm conhecimento ou
formação em arte dramática para utilizá-lo adequadamente na sala de aula? Os sistemas metodológicos foram desenvolvidos tendo como fonte de pesquisa a obra de autores que desenvolveram um
trabalho investigativo sobre a conexão entre o teatro e o ensino aprendizagem no ambiente escolar.
Palavras-chave: Educação Escolar; Metodologias; Teatro.
INTRODUÇÃO
Este trabalho terá a escola como ambiente principal para seu desenvolvimento, pois será neste
local que pretendo atuar como educadora das séries iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma
a presente pesquisa está sendo fundamentada na experiência no cotidiano escolar e na produção
de autores que indagam sobre a prática do teatro na escola, algo que ainda é algo novo ou até inexistente na realidade de muitas escolas do Brasil.
Essa iniciativa poderá ser justificada por duas razões: Num primeiro momento, pode ser constatado que o ensino de teatro é algo praticamente inexistente na maioria das escolas e carece de
debates entre os educadores e pesquisadores (SILVEIRA, 2006, p. 3). Também, é preciso acreditar
que ser educadora em tal ambiente é aguçar a sensibilidade dos alunos para variados assuntos, é
tornar mais ampla a visão do seu aluno, é despertar nele a vontade de aprender sobre o universo
do conhecimento, ao promover a interação entre o ambiente escolar com as experiências vividas no
cotidiano.
A aplicação prática da interação entre teatro e escola esta embasada no termo educere começando no latim, que significa “remover, desdobrar, criar algo no indivíduo” (ARAÚJO, 1999, 8). O
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termo educere propõe uma atividade na qual o professor assume a função de um guia no processo
de aprendizagem no ambiente escolar e o aluno é um personagem ativo desse processo nessa ótica
o processo de aprendizagem é imaginado como uma forma para desenvolver aos poucos e de forma
prazerosa o potencial das crianças. Isso sugere entender a curiosidade ou busca pelo conhecer como
algo embutido na criança, e que compete ao professor como mediador no processo de aprendizagem
o importante papel de incentivador da revelação de novas potencialidades nas crianças.
Neste contexto nos cabe refletir: Como efetivamente aplicar o teatro no ambiente escolar e
como despertar nas crianças, a criatividade. No cotidiano do trabalho escolar, é possível perceber
que as mais variadas estratégias pedagógicas estão sendo utilizadas por alguns educadores, com
o objetivo de despertar a curiosidade, o desejo de aprender nas crianças, dentre as mais utilizadas
estão: os jogos e as brincadeiras, o cinema o teatro e a leitura, que são estratégias mais comuns
no cotidiano das escolas de educação infantil, porém alguns educadores já estão implementando
também em seus respectivos planos pedagógicos a prática do teatro e dos jogos teatrais.
Essas estratégias também tem o objetivo envolver o aluno no processo aprendizagem, como
forma de diminuir a indisciplina, as problemas de relacionamento e também contribuir para a assimilação de conteúdos propriamente ditos. Dessa forma pode-se notar “que de uma maneira geral na
cultura brasileira – existe ainda uma espécie de analfabetismo difuso no que concerne à experiência
emocional e às suas modalidades de comunicação” (GAGLIARDI, 1998, p. 70). Dessa forma pode-se constatar que na educação brasileira a introdução de novos instrumentos de apoio pedagógico
como o teatro ainda se encontra em um processo inicial de implantação e principalmente aceitação
por parte dos personagens envolvidos no processo de ensino- aprendizagem.
A ideia de introduzir o teatro na escola, ainda é encarada com muitas reservas entre alguns
educadores, principalmente em razão da falta de informação e formação pois ainda é muito recente
a prática da arte teatral na educação regular e não podemos deixar de registrar também que há
um pouco de pessimismo em acreditar que a arte teatral pode contribuir para o rendimento escolar.
Partindo dessa premissa, surgiram os seguintes questionamentos: Como o teatro vem sendo inserido no cotidiano escolar e qual a importância da arte teatral no processo educativo? Como o teatro
pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento das competências necessárias para
que possa haver uma efetiva aprendizagem.
Os educadores precisam desenvolver projetos pedagógicos que possam inserir o teatro no
ambiente escolar, pois a prática da arte teatral pode ser uma ferramenta grande importância no desenvolvimento do potencial criativo das crianças.
TEATRO NA ESCOLA: BENEFÍCIOS
A arte teatral quando inserida adequadamente no ambiente escolar é mais uma estratégia
pedagógica que irá contribuir para a formação plena dos alunos. Um bom plano de aula, um professor
com a formação adequada para trabalhar com o teatro na sala de aula terá como benefício a possibilidade das crianças se conhecerem e se expressarem melhor, a interpretação de uma peça de teatro
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desperta nos alunos habilidades de comunicação verbal e corporal que as crianças e adolescentes
nem sabiam que possuiam, para saber lidar com os outros e trabalhar em equipe essa habilidades
serão de grande importância no crescimento pessoal dos estudantes.
Além disso, ao interpretar os alunos também podem se conhecer melhor e descobrir seus
pontos fortes e fracos. Esse conjunto de informações permite que as crianças aprendam a expressar
seus desejos e medos e isso será importante para o desenvolvimento emocional. Quando as crianças se entendem e sabem se expressar à sua maneira, o aumento da autoestima e autonomia é um
resultado real, saber como valorizar seus pontos fortes e também sabe o que precisa melhorar é o
inicio do seu desenvolvimento pessoal.
Da mesma forma, quando uma criança interpreta um personagem em uma peça escolar, ela
também está desenvolvendo o protagonismo. Em outras palavras, esta sendo desenvolvida sua
autonomia ou seja, sua capacidade de realizar competências socioemocionais importantes para o
convívio escolar na atuação como cidadão.
O teatro deve fazer parte do plano de aula das escolas pois ele irá assumir um importante
papel no ensino-aprendizagem. Por meio dele, a criança terá um contato próximo com uma das
mais antigas manifestações culturais. Frente a esse tipo de performance cultural, você vai entender
que o teatro está sempre discutindo a questão da sobrevivência humana no mundo. É nessa perspectiva que o teatro tem suas características próprias de promover questionamento, transformação,
funções políticas e sociais e uma obra de arte como atividade artística para expressar nas pessoas
sensações e sentimentos.
TEATRO NA ESCOLA : COMO APLICAR NA PRÁTICA?
Quando refletimos sobre a aplicação do teatro no contexto escolar, nos deparamos com um
questionamento: Como o teatro é concebido na escola nos dias de hoje. O que é permitido aplicar
e qualo método apropriado para que a arte teatralseja introduzida como prática pedagógica e que
realmente possa gerar resultados positivos no processo de ensino- aprendizagem. A partir das pesquisas preliminares já é possível constatar que realmente a inserção do teatro na escola pode ser
uma prática viável, porém deve-seressaltar desde já que sua implementação requer alguns detalhes
que devem ser analisados com cuidado.
O ensino do teatro na sala de aula pode ser uma experiência enriquecedora. As opções de
proposições são diversificadas, tendo seus benefícios refletidos em caráter interdisciplinar, dessa
forma os alunos, desenvolvem uma melhor integração de grupo, aumento de repertório cultural, desinibição, maior fluência verbal e até capacidade de improvisação, essas novas habilidades poderão
contribuir para uma efetiva melhora no aproveitamento escolar das crianças.
Na prática outra vantagem da linguagem do teatro é a dinâmica das aulas, com muita movimentação, exercícios, jogos, brincadeiras, que promovem interação entre as crianças que em um
ambiente confortável, os alunos acabam se soltando, representando vários papéis e sem perceber
estão praticando a arte teatral e também aprendendo de uma forma nova e divertida.
54

Revista Territórios

Setembro 2021

Os resultados positivos obtidos com a utilização dos jogos teatrais e do teatro na aprendizagem de alunos na Educação Infantil estão sendo observadas e analisadas, e a partir disso pode-se
constatar que cada jogo além da função recreativa tem também a educativa auxiliando no processo
de ensino e aprendizagem dos alunos no seu desenvolvimento. Dessa forma, o teatro e os jogos
teatrais são entendidos como recursos que proporcionam para as crianças o prazer de brincar, como
também ensinam e educam quando são instigadas propositalmente por seus educadores no auxílio
do desenvolvimento de variadas habilidades durante as aulas.
Quando as situações lúdicas são desenvolvidas pelo educador com o objetivo de estimular
certos tipos de aprendizagem, surgem novas perspectivas de ações educativas. Desde que mantida
as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador está potencializando as situações de aprendizagem. (Kishimoto, 1996, p.36), dessa forma os
ganhos são muitos, pois a criança passa a receber o conhecimento em detrimentoa sua vontade de
brincar e descobrir algo novo, com essas novas descobertas as criançaspassam a ter mais confiança
e autonomia para novas descobertas.
O uso desses recursos como instrumentos pedagógicos nos leva a observar e constatar as
contribuições para o desenvolvimento intelectual dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, pois cada jogo tem uma intenção e função no processo de desenvolvimento da criatividade e
autonomia da criança. Para Peter Slade (1978) o jogo dramático infantil não é uma atividade inventada, mas o comportamento real dos seres humanos. Segundo o autor, o jogo dramático é capaz de
promover uma libertação emocional assim fornecer uma autodisciplina interna; e o jogo dramático
infantil se caracteriza por um fluxo de linguagem, um discurso espontâneo que é estimulado pela
improvisação e enriquecimento pela interpretação. E distingue entre duas formas de jogo, ambas
dramáticas: jogo pessoal e jogo projetado.
Jogo projetado é o drama no qual é usada a mente toda, mas o corpo não é usado tão totalmente. [...] a ação principal tem lugar fora do corpo e o todo se caracteriza por uma extrema absorção
mental. Jogo pessoal é o drama óbvio: a pessoa inteira, ou eu total é usado. Ele se caracteriza por
movimento e caracterização, e notamos a dança entrando e a experiência de ser coisas ou pessoas.
(Peter Slade 1978 p, 19)”. É preciso destacar que utilizar o teatro e os jogos teatrais como recursos
pedagógicos, e aplica-los no auxílio de suas atividades, não se deve utilizá-lo de qualquer forma.
Precisa fazer um planejamento especifico para o uso de cada um como ferramenta de ensino- aprendizagem do conteúdo que deseja ser ensinado, caso não haja planejamento esses recursos são totalmente ineficazes e não exercerão suas funções educativas, sendo apenas uma forma nova forma
de brincar, por isso o professor deve adequar seu plano de aula para que realmenteesses recursos
possam gerar experiênciasde aprendizagem.
Pois, a partir do uso adequado e planejado do teatro e dos jogos teatrais as crianças pode ter
uma aprendizagem significativa, como por exemplo: o educador sugerir que as crianças imitem algum
personagem de um livro ilustrado, ao fazerem essas encenações as crianças estarão se divertindo e
ao mesmo tempo desenvolvendo seu potencial artístico. A estratégia de utilizar o teatro na Educação
Infantil pode gerar resultados significativos: as crianças sentem-se mais estimuladas para aprender
gerando uma constante motivação nas crianças e os jogos e brincadeiras teatrais também podem
favorecer um melhor relacionamento entre as crianças: elas ficam mais receptivas para o novo.
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Quando as crianças estão motivadas, elas exploram mais os sentimentos e entram na atmosfera do prazer em aprender, o que facilita ainda mais o processo de aprendizagem. De acordo com
Kishimoto, 1996 (p.36) quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com
vistas a estimular a aprendizagem, surge a dimensão educativa. Desde que mantida as condições
para a expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador está potencializando as situações de aprendizagem.
O contato com a linguagem teatral ajuda crianças a perder continuamente a timidez, a desenvolver e priorizar a noção do trabalho em grupo, a se sair bem de situações que antes poderiam
gerar grandes dificuldades ou serem impossíveis de realizar. Fazer teatro na escola não é tão simples,
trabalhar com a arte teatral exige conhecimento e uma formação adequada, para que os resultados
sejam positivos cabe aos professores buscar informações necessárias para que a experiência com
o teatro e os jogos teatrais em sala de aula seja realmente proveitosa.
Por isso, para desenvolver um trabalho que introduza as criança nessa linguagem, os professores das diversas disciplinas devem buscar num primeiro momento o apoio dos colegas com formação
em artes, e num segundo momento uma formação pessoal por meio de pesquisas em obras que
exploram o universo do teatro na ambiente escolar, também é de grande importância neste contexto
asreuniões de formação continuada podem e devem contribuir para que os professores tenham um
referencialteórico para utilizar com êxito na sua prática pedagógica.
OPINIÃO DOS EDUCADORES
Neste momento serão analisados os discursos e observações dos educadores que contribuiram por meio de uma pesquisa de campo tendo como referência o trabalho destes professores em
escolas da rede pública municipal e estadual localizadas na cidade de São Paulo.
É importante ressaltar que as entrevistas foram previamente definidas com autorização das
equipes gestoras e o consentimento dos entrevistados , e aconteceram de forma individual, dentro
da escola, apresentou-se aos docentes um termo de consentimento livre e esclarecido assim como
foi pedido à autorização por escrito para os registros de suas respostas, dessa forma o texto apresentado traz um breve resumo das reflexões feitas a partir da opinião das professoras entrevistadas.
A primeira pergunta feita as educadoras foi a seguinte: O que elas entendem sobre teatro, a
resposta de modo geral foi praticamente a mesma entre todas as entrevistadas: que o teatro é a forma
criativa de se expressar, comunicar e interagir com o mundo, onde se pode criar e recriar variadas
situações, também foi constatado em todas respostas, que além do conhecimento teórico superficial
sobre o teatro, nenhuma das entrevistadas relatou alguma experiência ou projeto mais elaborado da
arte teatral no cotidiano escolar.
Diante disso, indagou-se sobre suas formações e se durante a graduação tiveram contato
com o teatro. As professoras responderam que tiveram de uma forma superficial onde foi trabalhado
em breves apresentações de seminários que eram propostos por alguns professores do curso de
licenciatura e que durante o curso só tiveram acesso ao teatro como recurso pedagógico em uma
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disciplina a de Literatura Infantil, que trabalha os contos clássicos infantis não tiveram nenhuma
disciplina de metodologia da aprendizagem que trabalhava o teatro como ferramenta pedagógica.
As respostas dadas pelas entrevistadas tornam explicito que realmente ainda há a falta do uso
do teatro nas disciplinas em sua graduação (todos os sujeitos da pesquisa são formados em pedagogia), o que nos leva a constatar que se tivessem um contato mais aprofundado com a arte teatral
durante sua formação universitária, estas educadoras já estariam utilizando o teatro e os jogos teatrais
em sua prática na sala de aula de maneira que contribuiria para uma aprendizagem significativa.
Porém mesmo diante do pouco conhecimento teórico e prático com o teatro , as educadoras
reconhecem a sua importância e seus benefícios que serão gerados na educação caso seja usado
na sala de aula como recurso didático.
A partir dos relatos das professoras percebe-se que mesmo não tendo muito contato direto
com o teatro elas facilmente descreveram maneiras de diversificar suas ações pedagógicas que
possibilitam o crescimento cognitivo dos alunos, citam ações associadas ao uso do teatro na escola
já evidenciadas nesta pesquisa.
Dessa forma fica evidente a necessidade de uma melhor articulação entre conteúdo escolar e
estratégias diversificadas de ensino que causem aprendizado e prazer é neste contexto que o teatro
pode ser utilizado como ação pedagógica para melhoria da aprendizagem.
Podemos concluir, que há um interesse positivo por parte dos educadores em usar o teatro
em sala de aula, porém sabemos também que ainda é preciso resolver um grande problema a formação dos professores. Entretanto acreditamos que se os docentes mesmo sem formação profissional
nessa área, podem buscar o conhecimento básico por meio da pesquisa de autores que escrevem
sobre o teatro e os jogos teatrais, a troca de experiências e informações com os demais colegas
e coordenação pedagógica e fazer um planejamento integrado para se trabalhar com o teatro na
escola, recurso este que como já foi mencionado no desenvolvimento desta pesquisa não pode ser
desprezado.
Portanto sabemos para tornar o teatro e os jogos teatrais integrantes da rotina das unidades
escolares, uma das primeiras ações a serem aplicadas será a incorporação de disciplinas específicas nos cursos de graduação em pedagogia que possam garantir uma adequada formação da arte
teatral. A partir da análise das respostas das entrevistadas ficou evidente a certeza que há falta de
informação e porque não dizer também de formação por parte da maioria dos educadres quando o
assunto é a utilização do teatro como estratégia pedagógica e seus benefícios para o desenvolvimento da criança.
De acordo com os resultados adquiridos, está sendo constatado que existe uma defasagem na
abordagem da arte teatral no cenário escolar, já que os docentes geralmente não estão preparados
a desenvolver a linguagem artística de maneira harmônica e interdisciplinar.
A partir desse breve estudo, pode-se afirmar que os profissionais envolvidos no processo de
ensino aprendizagem devem estar dispostos a compreender que o teatro é uma arte que irá permitir
o conhecimento de si próprio, favorecendo uma transformação individual e por consequência também
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social, vivenciando experiências coletivas contribuindo para uma aprendizagem estética e artística
em todas as suas variadas formas de expressão.
Neste sentido, a formação continuada dos professores é um caminho para auxiliar o educador
que não tenha conhecimentos específicos do uso do teatro na sua formação acadêmica e que deseja
utilizar desse importante recurso nas suas aulas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal objetivo deste artigo foi evidenciar como o teatro é importante para o desenvolvimento da criança, nos mais variados aspectos: cognitivo, motor, afetivo e também como um despertar
da criatividade e autonomia.
A proposta de aplicação do teatro na escola, de estudos sobre o papel histórico do teatro e de
suas funções sociais (como o homem utilizou o teatro para organizar o pensamento e refletir sobre
suas atitudes e comportamentos), pode contribuir para a compreensão da importância da atividade
teatral em vários aspectos da vida educacional e familiar das crianças
Durante o desenvolvimento deste artigo foi possível concluir que o teatro pode realmente
contribuir para o desenvolvimento da expressão e comunicação e favorecer a produção coletiva de
conhecimento da cultura tanto na escola quanto no convívio social dos estudantes.
O projeto pedagógico e a didática que os professores utilizam são fundamentais para que
ocorra essa interação do teatro com os diversos estágios da aprendizagem proporcionando uma interdisciplinaridade de conteúdos, pois o teatro não deve ser trabalhado apenas nas disciplinas de artes.
Diante das opiniões dos docentes, ficou evidenciada a falta de conhecimento sobre o uso do
teatro como ação pedagógica, mas por outro foi possível perceber que há um considerável interesse
por parte dos educadores em inserir o teatro no processo de ensino-aprendizagem.
Evidenciou-se também a frágil formação que tiveram dentro de seus cursos superiores de
Licenciatura, que precisam cada vez mais preparar os novos professores para que tenham o conhecimento apropriado para desenvolver um bom trabalhopedagógico, levando o processo de ensino
– aprendizagem a um novo patamar, onde há uma evidente interação entre as crianças e os professores que compartilham o prazer de aprender e ensinar.
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RESUMO
No processo de ensino aprendizagem sabemos que são positivos a contextualização e o protagonismo de estudantes, quando se propõe envolver os educandos de maneira efetiva na construção
do seu saber, ele se torna mais efetivo e consolidado. Jogos e brincadeiras são indispensáveis para
proporcionar protagonismo, ludicidade e consequentemente protagonismo nas práticas de ensino,
sabendo disso, o ensino de xadrez pode se tornar uma ferramenta valiosa para a aprendizagem de
conteúdos históricos. A proposta do uso do xadrez como ferramenta para o ensino de História não
se limita ao ensino do passado, ensinar a história do jogo e suas representações da sociedade que
lhe é originária. A ludicidade promove a interação com o mundo e sua interpretação, o jogo simbólico
apresenta a visão como o agente vislumbra e projeta o seu real. Dessa maneira o xadrez pensado
nessa concepção do simbólico para o realismo, visa expor como o jogador interpreta o seu mundo
e como ele vê as interações sociais. Aqui precisamos romper com algumas concepções determinantes e equivocadas da História e do jogo de xadrez. A História não é uma Ciência do passado,
pelo contrário, é a Ciência que estuda o ser humano e sua relação com o tempo, logo o tempo se
faz também no presente – o atual. Já o xadrez, que ainda é julgado por muitos como um jogo difícil,
complicado e intelectualmente apenas para adultos, precisa ser visto como um jogo que está ao
alcance de todos, independentemente de qualquer classificação que se julgue cabível. O xadrez
apresentado e exercitado de maneira correta, está disponível para todos. A proposta a seguir apresenta como o xadrez pode ser utilizado de maneira a diversificar o ensino de História nas turmas
de Ensino Fundamental II, e incentivar estudantes a realizar a releitura do jogo. Tendo em vista,
a necessidade de envolvermos os educandos de maneira efetiva na construção do processo de
ensino aprendizagem, o jogo de xadrez será uma ferramenta para que se construa uma análise da
sociedade atual e construa-se uma releitura do jogo. Cada peça será um membro de nossa estrutura
social, a proposta de compreender a interação do ser humano ao longo do tempo será colocado em
prática no tabuleiro do jogo de xadrez.
Palavras-chave: Xadrez; História; Lúdico; Sociedade; Releitura; Protagonismo.
INTRODUÇÃO
Como dito anteriormente, o Xadrez deve ser apresentado para os estudantes como um jogo
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que faz de seu tabuleiro uma leitura da sociedade in loco. No período da Idade Média, quando o
xadrez se popularizou na Europa, por exemplo, temos as figuras caricaturadas da sociedade vigente
naquela época: a Nobreza (rei e rainha), do Clero (bispo), dos cavaleiros (cavalo e a ideia de proteção representada pela torre – o castelo) e não menos importante dos servos/trabalhadores (peões).
“Os hindus explicam pelas casas do tabuleiro a passagem do tempo e das idades,
as grandes influências que regem o mundo e os vínculos que unem o xadrez com as
almas humanas”. (Citação de Al Masudi, historiador árabe, no ano de 947).

O Jogo deve ser apresentado inicialmente aos estudantes através de livros que contam a
história do xadrez. Por meio desses livros os estudantes terão um contato mais íntimo com o jogo,
sua origem, quem o inventou, desde quando ele é jogado, quando se popularizou, mudanças que
aconteceram ao logo dos tempos, enfim conhecerão o jogo além do jogo e poderão inclusive aprender as peças e suas movimentações.
O ensino de xadrez não é complicado, pelo contrário, para praticá-lo faz-se necessário conhecer as regras básicas de movimentação das peças, posição no tabuleiro e objetivo do jogo – capturar
o Rei adversário.
Após se apropriar das regras e com o entendimento que cada peça tem uma função dentro
do jogo e suas características, fica evidente que na sociedade originária do jogo, quanto mais poder
se tinha, mais valor a peça no xadrez representaria.
O campeão mundial de xadrez, Hans Berliner deu os seguintes valores para as peças do jogo,
baseado em experiência e pesquisas da origem e desenvolvimento do xadrez:
•

Peão = 1.

•

Cavalo = 3,2.

•

Torre = 3,33.

•

Bispo = 5,1.

•

Rainha = 8,8

•

Rei não tem valor absoluto, pois ele sendo capturado o jogo termina.

Com uma breve explicação dessa representatividade social no jogo, segue-se com a proposta
do trabalho com xadrez nas aulas de História: realizar a releitura do jogo pensando como se daria
a constituição, características e representatividade das peças do xadrez pensando na característica
social que temos na atualidade.
Estabelecendo os estudantes do Ensino Fundamental II (6ª aos 9ª ano) como público alvo, a
atividade objetiva a busca pela abordagem metodológica projetual, voltado para criação de ferramentas
lúdicas, partindo de releitura de jogos tradicionais, no caso o xadrez, compreendendo a articulação
desse jogo com a realidade que se vive.
Oportunizando essa representatividade no xadrez e o protagonismo dos estudantes na caracterização do jogo que será confeccioando, pretende-se oportunizar maior participação e despertar
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interesse em conhecer e praticar o xadrez.
DESENVOLVIMENTO
Atribui-se a invenção do jogo a Sissa, um brâmane na corte do Irajá indiano Balhait.
O rei havia pedido ao sábio que criasse um jogo capaz de demonstrar o valor de
qualidades como a prudência, a diligência, a visão e o conhecimento, opondo-se
nesse sentido ao ensinamento fatalista do nard (nosso gamão), no qual o resultado é decidido pela sorte. [...] Sissa apresentou ao rei um tabuleiro de xadrez, com
peças não muito diferentes das que usamos hoje. Essas peças representavam os
quatro elementos do exército indiano: carros, cavalos, elefantes e soldados a pé
– comandados por um rei e seu vizir. Sissa explicou que escolhera a guerra como
modelo para o jogo porque a guerra era a escola mais eficiente para se aprender
o valor da decisão, do vigor, da persistência, da ponderação e da coragem. [...] O
nome do jogo, tal como se praticava na índia, era chaturanga, o que significava
“exército formado de quatro membros” (LASKER, 1999, p. 29; 30; 31).

A citação representa a lenda da criação do xadrez, no entanto, o que nos cabe pontualmente
é compreender que o chaturanga foi criado como um jogo que evitava o determinismo de suas ações
pela sorte, ou rolar de dados, algo que era comum na época de sua origem. Mesmo que, inicialmente, o jogo de xadrez ainda apresentava alguns elementos decididos pela sorte, ao longo dos anos e
sob influência de locais onde passou a ser praticado, o fator sorte foi excluído por completo do jogo.
Compreende-se que a exclusão do fator sorte, condicionava o xadrez em lances que deveriam
ser projetados, planejados e estudados, pensando em atingir o objetivo do jogo de maneira objetiva.
Ou seja, para vencer o jogo faz-se necessário planejar lances e estudar o seu opositor, como se
estivesse numa batalha e o dualismo entre atacar e defender está presente.
Ao longo do período em que que o xadrez se popularizou pelo mundo, modificações foram
ocorrendo, mas não ficaram apenas no campo de determinar jogadas ou peças do tabuleiro.
Ao chegar na Pérsia e Arábia, o xadrez foi levado até a Europa e lá mudanças consideráveis
foram ocorrendo no jogo. O número de jogadores, inicialmente quatro, passou a ser praticado por
apenas dois, as peças sofreram alterações de forma e nome, consequentemente algumas movimentações e capturas também mudaram.
Algumas modificações que aconteceram nas representações e nas formas das peças, foram
feitas em sua maioria por falhas em traduções ou no entendimento de tradições de culturas mais
antigas.
Segundo Edward Lasker (1999), o “rei” não sofreu alteração em nenhuma língua, nem o “peão”,
já as demais peças sofreram alterações em seus nomes devido à falha de tradução ou adequação à
cultura onde o jogo era apresentado. O “cavalo”, foi transformado em cavaleiro ou homem a cavalo
na Europa. Alguns indianos construíram a peça “torre” na forma de um elefante carregando uma
torre, na Alemanha a peça virou uma torre apenas, representando o Castelo em algumas culturas.
O vizir do rei, sobreviveu e passou a ser conhecido como “bispo” na Espanha, assim mostra-se
presente a importância do Clero na sociedade da época, onde o conselheiro real teria posição de
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destaque e importância no tabuleiro do jogo e na sociedade.
No chaturanga, não existia a peça da dama, sua função era exercida pelo vizir ou conselheiro
real. Porém, na Europa, durante a Idade Média, a figura da dama/rainha lentamente substituiu seu
antecessor, com movimentos semelhantes e no final do século XIII a dama já se fazia presente no
jogo em praticamente todo o mundo.
No fim do século XV, a movimentação da dama foi ampliada atingindo a regra atual, embora
as condições de promoção do peão a uma nova dama ainda não faziam parte da regra do jogo – a
ascensão de um membro do 3º Estado não era prática pensada nesse período.
Compreende-se que as monarquias europeias, principalmente pela posição de controle que
algumas rainhas possuíam em seus reinos, contribuíram para a ascensão da dama como peça importante e de destaque no xadrez.
Esse breve resgate da história do xadrez sugere como tão próxima ela está com a história
da sociedade vigente. O jogo se constrói e se reconstrói ao longo das mudanças que o meio lhe
sugere e faz-se necessário ajustes para torna-lo contemporâneo e interessante para as pessoas
que o praticam.
O xadrez como possibilidade de ensino na disciplina de História vai além do ensino do jogo
findado nele mesmo, é preciso compreender o jogo além do seu tabuleiro, e examinar que sua criação
representa a sociedade vigente, sua hierarquia e como as mudanças sociais impactaram o jogo em
suas regras e características.
Vale ressaltar que a prática do jogo contribui para o exercício da sociabilidade, do raciocínio
analítico e sintético, da memória, da autoconfiança e da estratégia para saber lidar com conflitos e
frustações – é o exercício da vida em sociedade.
A proposta do ensino de xadrez como leitura da sociedade sugere que os estudantes analisem
como seria o jogo na intepretação dos agentes sociais da atualidade: Quem seria a figura do Rei?;
A Dama/Rainha seria figura submissa ao Rei?; O Cavalo seria ainda representado assim?; A Torre
ainda é o Castelo que protege o Rei?; E os peões, quem são na nossa sociedade?; O jogo teria outro
objetivo ou outras regras?; E o tabuleiro? Sugerem alguma mudança?
Essas são algumas questões que serão sugeridas, mas outras poderão fomentar as aulas e
devem ser discutidas na coletividade, assim o debate será mais dinâmico e diversificado.
Após analises, levantamento de sugestões, delimitação de alterações e recriações que se
fazem possível para o jogo, os estudantes deverão colocar em prática essas projeções e assim
confeccionar o jogo para torna-lo real.
Ao fim das produções sugere-se que os jogos sejam compartilhados e apresentem na prática
o que cada dupla pensou na proposta de elaborar um jogo com elementos contemporâneos.
A seguir sugere-se cronograma com desenvolvimento de atividades que poderão ser realizadas durante as aulas:
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SUGESTÃO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
AULA

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

1ª

- Apresentação do jogo, visualização das peças e tabuleiro;
- Manuseio livre do jogo (exploração/sondagem);

2ª

- Leitura do livro sobre a história do Xadrez
- Utilização de mapas históricos e geográficos (localização);

3ª

- Posicionamento das peças no tabuleiro;
- As peças do jogo e suas movimentações;
- Valores das peças;
- Prática do jogo;

4ª

- Regras básicas do jogo de Xadrez;
- Organização das peças no tabuleiro (montagem do jogo);
- Prática do jogo;

5ª

- Prática do jogo;
- Confecção de jogo: Releitura;

6ª

- Continuação da proposta da atividade: Cada dupla construirá seu jogo representando
as peças de acordo com análise, pesquisa e registro das questões propostas:
- Quem seria o Rei? Qual seria o seu nome?
- As demais peças quem representariam na sociedade atual?
- Teria outro formato para o tabuleiro?
- Outros elementos seriam agregados ao jogo ou excluídos?
- As regras seriam mantidas ou fariam alterações?
- Como seria o formato de cada peça do jogo?
- Mudaria o nome do xadrez? O que representaria?

7ª

- Continuação da pesquisa e resposta do questionário norteador para a confecção da
releitura do jogo de xadrez;

8ª

- Confecção do tabuleiro e peças do jogo – de preferência com materiais reutilizados;

9ª

- Confecção do tabuleiro e peças do jogo – de preferência com materiais reutilizados;

10ª

- Confecção do tabuleiro e peças do jogo – de preferência com materiais reutilizados;

11ª

- Apresentação do jogo que cada dupla confeccionou e justificativa da proposta da releitura;

12ª

- Apresentação do jogo que cada dupla confeccionou e justificativa da proposta da releitura;
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13ª

- Prática do jogo. Proposta de troca dos jogos para exploração das releituras desenvolvidas.
* Importante explicar as regras e configurações dos jogos que foram desenvolvidos.

14ª

- Prática do jogo. Proposta de troca dos jogos para exploração das releituras desenvolvidas.
* Importante explicar as regras e configurações dos jogos que foram desenvolvidos.
Observação:
- Durante o período de realização do Projeto, serão realizadas constantemente atividades de leitura, pesquisa e integração com demais disciplinas.
Fonte: Própria autoria (2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos apresentados, conclui-se que o xadrez é considerado uma ferramenta
positiva para auxiliar os estudantes no processo de ensino e aprendizagem, por meio da ludicidade.
O jogo de xadrez atrelado ao ensino de História é proposto como uma leitura e representação
da sociedade e do território no qual o aluno está inserido. Nessa perspectiva de uso do jogo como
ferramenta de ensino na disciplina de História não teremos o xadrez findado nele mesmo.
A história e a prática do jogo também farão parte do projeto, serão apresentadas nas aulas,
mas com a proposta de introdução às regras básicas que são necessárias para prática do xadrez, e
assim, possuir norte para conceitua-los na realidade de cada praticante do jogo.
Faz-se necessário identificar que o jogo ao longo de sua história reflete a sociedade que estava inserido, desde a sua origem lendária na Ásia até a chegada na Europa onde se consolidou e
passou a ser amplamente praticado.
Pensando nessa característica do jogo, estando alinhado a estrutura social de seu tempo,
propõe-se que o alunado faça a leitura da sociedade e de seu território na atualidade e transfira esses elementos para o tabuleiro do xadrez, de maneira a torná-lo mais realista e representativo para
os dias atuais.
Assim, o jogo de xadrez se tornará mais conectado com o real e contribuirá para que o ensino
de conteúdos históricos se torne significativo, onde estudantes poderão compreender que a História
não é uma Ciência do passado, e sim o estudo do ser humano e suas interações com o meio ao
longo do tempo.
A História apresentada como Ciência do presente compreende saberes que não ficam no passado, estão no hoje e visível a todos. A auto significação do jogo possibilita um movimento de ler o
presente e se reconhecer como agente da sociedade vigente. Assim no tabuleiro, reflexões, debates
e ressignificações do território dos estudantes podem ser pensados e representados.
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A proposta do ensino de xadrez no contexto da disciplina de História propõe dinamismo para
desenvolver o conteúdo e trazer para o interior da sala de aula debates da realidade em que estamos
inseridos, e por meio do lúdico dar voz e vez para temas e debates que nem sempre são compreendidos e representados nos livros didáticos.
Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e ao seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstancias. (Paulo Freire,
O xadrez não é um jogo findado nele mesmo, quando apresentado com criatividade e possibilidades de releituras, torna-se uma ferramenta riquíssima que contribui
para o protagonismo dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem.

A possibilidade de construção e ressignificação do xadrez com características da atualidade
e do local de vivencia dos praticantes, aumenta a chance de divulgação e popularidade do jogo. No
mundo imediatista e midiático que temos os jovens inseridos na atualidade, talvez a prática de um
jogo que exige ponderação, concentração, projeção e estratégia, pode surgir como possibilidade
de conquistar novos adeptos, pois configura o lazer que não está disciplinado em telas ou roteiros
pré-estabelecidos e configuráveis.
O jogo de xadrez é a representação do social de uma determinada cultura. Por ter na sua
construção a possibilidade de significados e projeções do seu meio, nele se compreende a sociedade.
Segundo Brougère (2010, p. 12 e 13):
É claro que os jogos de sociedade não são puras expressões de princípios lúdicos,
mas, após o Monopólio, são cada vez mais a representação de um aspecto da vida
social, pelo menos quando não se referem a um universo imaginário. Eles associam
valor simbólico e função, como o faz há séculos, o jogo de xadrez, porém, neste
caso, a imagem desapareceu sob a estrutura do jogo, cujas peças significam aspectos diferentes pela sua própria forma, podendo o jogador esquecer os símbolos
ancestrais subjacentes.
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RESUMO
O tema do presente estudo é o incentivo à leitura como recurso para a aquisição da escrita. Os dados que mostram o desempenho das crianças no Brasil em relação a leitura e a escrita continuam
desafiando as escolas e as políticas públicas em relação às suas práticas e em como contribuir com
o processo de letramento dos estudantes. O problema investigado consiste em como incentivar a
leitura nas séries iniciais de forma a favorecer a construção de um estudante leitor? Os objetivos do
estudo consistem em compreender o papel da leitura no processo de letramento dos estudantes dos
ciclos iniciais do Ensino Fundamental I; apresentar desafios dos docentes em ampliar o hábito de
leitura e refletir sobre as mudanças na alfabetização. É um artigo de revisão bibliográfica qualitativo.
Os resultados mostram que a leitura monótona e descontextualizada com a realidade dos estudantes não os incentiva a ingressar no mundo das leituras. Na atualidade o processo de alfabetização
é mais amplo e permite planejar atividades de leitura e de escrita significativas e que incentivem o
estudante a ser um sujeito leitor, um sujeito que busca ler para se inteirar dos propósitos da leitura
em toda a sua dimensão social-histórica-cultural e assim melhorar sua escrita a partir de novos
repertórios apresentados. Mas, para que a mágica aconteça é importante um docente mediador de
leituras, que mostre com seu exemplo o prazer da descoberta presente no mundo literário.
Palavras-chave: Alfabetização; Escrita; Leitura.
INTRODUÇÃO
O gosto da leitura como instrumento de incentivo a escrita é o tema da presente reflexão. No
Brasil mesmo com incentivos das políticas públicas na compra e renovação de bibliotecas as crianças
encontram-se distantes da leitura, como mostram os dados nacionais e internacionais, o que leva
todos os profissionais da educação ao desafio de incentivar as leituras e contribuir com o processo
de letramento dos estudantes.
O problema encontrado consiste em apresentar a leitura como recurso positivo no processo
de aquisição da escrita de forma significativa e prazerosa para as crianças, possibilitando que se
tornem sujeitos leitores, que buscam de forma autônoma e crítica traçar seu percurso rumo ao mundo
letrado, o que impõe a questão: como incentivar a leitura nas séries iniciais de forma a favorecer a
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construção de um estudante leitor?
Os objetivos do estudo consistem em compreender o papel da leitura no processo de letramento dos estudantes dos ciclos iniciais do Ensino Fundamental I; apresentar desafios dos docentes
em ampliar o hábito de leitura e refletir sobre as mudanças na alfabetização.
A relevância da temática consiste no desafio de proporcionar leituras significativas e auxiliar
os estudantes a desenvolver o gosto pela leitura, percebendo-a em toda a sua dimensão social,
histórica e cultural, auxiliando-os na aquisição da escrita e em seu processo de desenvolvimento
crítico e autônomo.
O estudo de revisão bibliográfica traz reflexões e resultados de estudos que apontam caminhos
para a realização de um trabalho com a leitura e a escrita nas séries iniciais permitindo, mesmo diante
dos inúmeros desafios econômicos e culturais que a escola enfrenta na atualidade, um trabalho de
incentivo à leitura literária.
A leitura baseia-se no desejo e no prazer, logo é necessário despertar no leitor em formação
tal desejo, desde a mais tenra idade de acordo com Maia (2007), dessa forma o presente estudo é
um convite ao prazer da descoberta literária na escola.
LETRAMENTO NOS ANOS INICIAIS: INCENTIVOS À LEITURA E A ESCRITA
A palavra letramento começou a ser usada a partir do momento que o conceito de alfabetização tornou-se insatisfatório diante das mudanças assim a partir do momento em que as sociedades
tornaram-se cada vez mais centradas na escrita e multiplicaram-se as demandas por práticas de
leitura e de escrita, “onde a questão não é apenas a criança aprender a codificar e decodificar, a se
apropriar do sistema de escrita, mas saber utilizar a língua escrita em seus usos sociais” (SOARES,
2010, p. 7).
Acontece um processo semelhante quando se reflete sobre as práticas de leitura durante o
processo de alfabetização, nessa época a criança faz parte de uma sociedade cada vez mais dinâmica
e informada, que “não se contenta em aprender com os velhos métodos escolares, pouco atrativos
e tampouco em se situar passivamente no processo de aquisição da leitura” (SOARES, 2010, p. 7).
A alfabetização é um assunto complexo, que demanda reflexão, especialmente pelos inúmeros
modos de ensinar a ler e escrever, a questão que se impõe então é “como ensinar a “ler” de uma
forma interessante e investigativa”, que realmente contribua na construção de hipóteses (CÂMARA,
2009, p. 16).
A busca por qualificar o processo de ensino aprendizagem levou as políticas públicas para a
educação a implementar o Ensino Fundamental de nove anos, em 2006. Desde então, os teóricos
apontam que é necessário repensar as práticas sobre o que fazer nesse primeiro ano diferente, já
que nem é a antecipação da primeira série e nem é, simplesmente, o equivalente ao que era antes
o último ano da Educação Infantil (BRASIL, Lei nº. 11.274/2006).
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Esse novo projeto entende a leitura não apenas como uma “ferramenta ou um instrumento para
outras aprendizagens, mas sim como um objeto de conhecimento”, (CÂMARA, 2009, p. 2) que como
tal exige e possibilita a emergência de formas de raciocínio e modos de pensar também específicos,
que são gerados a partir da “interação do sujeito cognoscitivo com este objeto de conhecimento; e
que são determinados tanto pela natureza deste objeto, como pelo contexto e pelas características
do indivíduo-leitor” (SOLE, 1998 apud CÂMARA, 2009, p. 2).
Assim, como objeto de conhecimento que é a leitura, precisa ser ensinada e aprendida:
O sujeito-leitor precisa aprender a decodificar e a usar as estratégias que levam à
compreensão e ao seu controle, que são também procedimentos ou estratégias de
leitura que precisam ser explicitados e demonstrados ao leitor-iniciante por parte
daquele que orienta a sua aprendizagem”, como, aliás, é comum acontecer no processo de ensino de outras áreas do conhecimento. No entanto, a instrução da leitura ainda limita-se, de modo geral, à decodificação, havendo muito mais avaliação
do que ensino da leitura em sala de aula, ficando o seu tratamento, enquanto objeto
de conhecimento, aquém do que se poderia desejar (SOLE, 1998 apud CÂMARA,
2009, p. 2).

O objetivo é ser mais flexível na alfabetização, nesse sentido é preciso se inteirar de múltiplos
métodos, ou seja, é preciso que “o educador se aproprie também da teoria”, e assim possa criar o
equilíbrio apropriado dos métodos requeridos pelas crianças a que ensinam (KLEIMAN, 2005, p.20)
Nesse sentido o papel do docente é criar contextos significativos, trabalhar com temas de
interesse e com o amplo mundo da escrita, que desafia as crianças a lidar com a diversidade de
textos que elas conhecem e de outros que ainda vai conhecer, sem perder de vista os conteúdos
que se pretende atingir.
É preciso ainda discorrer sobre as questões da leitura e da escrita na escola e como está estruturada na escola em termos pedagógicos, também se faz necessário saber qual a relação que a
escola e a família estabelecem entre si, como a professora trabalha a significação ou a importância
da leitura para as crianças e, em que medida a função social atribuída por ela à leitura e a escrita
influencia no processo de alfabetização (KRAMER, 2010).
Para alcançar os objetivos na leitura e na escrita é preciso ainda que:
Para uma proposta de ensino tornar-se um referencial e se materializar em uma prática de
ensino adequada, ela deverá ser validada e reconstruída a partir do conhecimento que se tem das
crianças e também das interações que se estabelecem entre os participantes do grupo escolar e
deles com os objetos do conhecimento (BRASIL, 2009, p. 8).
É preciso considerar as crianças como membros ativos dessa sociedade, além da linguagem
escrita estar em seu cotidiano, já que por meio da linguagem elas conferem um significado distinto
a suas práticas sociais. Parece necessário reconhecer a infância como ciclo de construção social e
de individualidades, já que esses sujeitos encontram-se inseridos num contexto onde são atuantes,
capazes de interagir com signos e símbolos construídos socialmente e também capazes de dar novos
significados a partir de suas interações e vivências (BRASIL, 2009).
A leitura baseia-se no desejo e no prazer, logo é necessário despertar no leitor em formação
tal desejo, desde a mais tenra idade. E, antes mesmo da leitura da palavra à criança, já se inicia
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outra leitura:
A leitura de mundo, logo o ato de ler não se esgota nunca, pois quanto mais se lê,
mais se conhece, informa, reflete, cria, sonha e para que a formação leitora seja
uma realidade dentro do contexto escolar, parece fundamental que o professor leitor
e formador de leitores instrua, oriente e dirija uma sessão de leitura compartilhada;
que se sinta livre e seguro ao explicar como conseguiu construir sua própria leitura,
apontando as pistas que foi juntando (MAIA, 2007, p.86).

É necessário que o docente demonstre como lê, que exemplifique o seu jeito de jogar com o
texto – “bem como saiba dar oportunidade para a criança exercitar suas estratégias de interpretação e
falar sobre elas” (MAIA, 2007, p.86), ao monitorar as jogadas e passes livres dos alunos, negociando
os sentidos, conduzindo breves atividades de releitura
A leitura baseia-se no desejo e no prazer, logo é necessário despertar no leitor em formação
tal desejo, desde a mais tenra idade. E, antes mesmo da leitura da palavra à criança, já se inicia
outra leitura: a leitura de mundo, logo o ato de ler não se esgota nunca, pois quanto mais se lê, mais
se conhece, informa, reflete, cria, sonha (PIETRI, 2009).
A leitura de mundo acontece: “na interação de textos produzidos em língua materna, quando
ainda não se domina o sistema de escrita e a leitura fluente, esses conhecimentos são necessários
para realizar uma leitura e compreensão” (PIETRI, 2009, p. 22), mas não impede as crianças não
alfabetizadas de escutarem e refletirem esses textos a partir da mediação do professor, que detém
esses conhecimentos.
É perceptível que ler é uma atividade complexa, na qual o ensino sistemático tem um papel
fundamental. É por meio da ação intencional e planejada do professor que as crianças podem tanto
adquirir conhecimentos necessários para compreender como podem aprender a usar os diversos
materiais, nos quais a escrita se encontra (os livros, por exemplo) e os variados gêneros que estes
suportes carregam, e os comportamentos do leitor diante desses materiais (GOUVEIA e ORENSZTEJN,
2006, p.35).
Em acordo com os autores “as práticas pedagógicas são o resultado da articulação entre as
atividades da linguagem e as atividades de reflexão sobre a escrita” (GOUVEIA e ORENSZTEJN,
2006, p.36), sendo que a alfabetização não pode ficar de fora dos contextos de letramento que potencializam o domínio da linguagem e a formação de leitores.
Se a leitura deve ser entendida como um “processo cognitivo, histórico, cultural e social”, e isso
significa afirmar que o leitor é socialmente atuante, constrói experiências e compreende o que está
lendo a partir das relações que estabelece entre o texto e seus conhecimentos de mundo. Quando se
compreende a prática da leitura “o professor pode mudar completamente à organização das práticas
de leitura que proporciona em sala de aula” (CAFIERO, 2010, p. 86).
Val (2006) afirma que: “a capacidade de compreensão não surge automaticamente, nem é
plenamente desenvolvida, ela precisa ser praticada e desenvolvida” e para isso são necessárias
oportunidades diversas, antes mesmo que a criança tenha aprendido a ler e a escrever de modo
convencional.
De acordo com a autora o educador pode proporcionar diversas práticas de leitura:
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a) lê em voz alta e comenta ou discute com eles os conteúdos e usos dos textos
lidos; b) proporciona a eles familiaridade com gêneros textuais diversos (histórias,
poemas, trovas, canções, parlendas, listas, agendas, propagandas, notícias, cartazes, receitas culinárias, instruções de jogos, regulamentos etc.), lendo para eles
em voz alta ou pedindo-lhes leitura autônoma; c) aborda as características gerais
desses gêneros (do que eles costumam tratar, como costumam se organizar, que
recursos linguísticos costumam usar); e, d) instiga os alunos a prestarem atenção e
explicarem os ‘não ditos’ do texto, a descobrirem e explicarem os porquês, a explicitarem as relações entre o texto e seu título (VAL, 2006, p.21).

Para Cafieiro (2010), os sentidos não estão prontos no texto e se faz necessário que os professores contribuam para que seus alunos criem boas estratégias necessárias à compreensão. A
autora defende a importância de proporcionar práticas de leitura nas quais o aluno possa questionar,
levantar hipóteses, confrontar interpretações, contar sobre o que leu, evitando os questionários com
perguntas e respostas de localização de informações.
A autora ressalta ainda que as práticas de leitura também são importantes no momento em
que se tornam mediadoras de experiências escolares, e podem ampliar relações, regular comportamentos entre crianças e adultos no contexto escolar (CAFIEIRO, 2010).
É relevante destacar a importância do planejamento, uma boa aula de leitura começa com o
planejamento, contudo para muitos professores de Língua Portuguesa selecionar o que vai ensinar
pode ser um grande problema. Muitas vezes, o docente é pressionado para lidar com conceitos
tradicionais e normativos e acaba por priorizar uma lista de conteúdos gramaticais em detrimento
da leitura (CAFIEIRO, 2010).
Outra dificuldade está em “garantir a continuidade entre um segmento de ensino e outro”, sendo
comum observar diferenças significativas entre a educação infantil e o ensino fundamental, e entre
o fundamental I e II. Muitas vezes “as ações educativas são realizadas de forma fragmentada, o que
faz com que os alunos sintam-se perdidos na transição entre estas etapas de ensino” (CAFIEIRO,
2010, p. 88).
É necessário que além do contato com o material escrito as crianças tenham oportunidades
de observar e reelaborar representações sobre o para que e como os sujeitos leem e escrevem em
suas atividades diárias, e isso “pode ser conseguido por meio de uma ação pedagógica que promova a participação das crianças em práticas de leitura e de escrita no cotidiano da sala de aula”
(CAFIEIRO (2010, p. 88).
Mas, como incentivar ainda mais o gosto pela leitura na escola?
O GOSTO PELA LEITURA E O INCENTIVO DA ESCOLA
O período de iniciação escolar é fundamental na percepção que a criança irá ter ao longo
de sua trajetória escolar pelos livros. O trabalho com a leitura precisa ser visto, principalmente com
alunos dos anos iniciais, os quais estão construindo o gosto pelo ato de ler, como algo de extrema
importância.
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De acordo com o PNE- Plano Nacional de Educação-, a determinação legal de implantar
progressivamente o Ensino Fundamental de nove anos, pela inclusão das crianças de seis anos de
idade, tem duas intenções que consistiam em: “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no
período da escolarização obrigatória”, além disso: “assegurar que, ingressando mais cedo no sistema
de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade” (BRASIL,
2004, p. 15).
As mudanças foram sendo progressivamente se firmando e houve uma ampla discussão acerca
do Ensino Fundamental de nove anos, pois com a inclusão das crianças de seis anos foi preciso rever
a universalização do atendimento na faixa etária de 7 a 14 anos, discutir o planejamento, as diretrizes
norteadoras para o atendimento integral da criança em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e
social, além de metas para a expansão do atendimento, com garantia de qualidade (BRASIL, 2004).
Faz-se necessário então a elaboração de uma nova proposta pedagógica e curricular coerente
com as especificidades não só da criança de seis anos de idade, como também das demais crianças
de sete, oito, nove e dez anos de idade que realizam os cinco anos iniciais do Ensino Fundamental,
assim como os anos finais dessa etapa de ensino (KISHIMOTO, 2011).
Mas, como a escola pode incentivar o gosto pela leitura? Para Cafieiro (2005) defende que
seja repensada a prática de alfabetização e leitura, partindo de questões como o que ensinar às
crianças nas séries iniciais? Que conhecimentos essas crianças precisam construir? Que capacidades precisam desenvolver? Que atividades realizar na escola para que as crianças alcancem as
capacidades desejadas?
Cafieiro (2005) busca responder a partir de cinco eixos fundamentais a serem considerados,
sendo eles: “compreensão e valorização da cultura escrita; apropriação do sistema de escrita; leitura;
produção de textos; oralidade” (CAFIEIRO, 2005, p. 13).
Incentivar o gosto e a paixão dos alunos para que possam tirar proveito pessoal da leitura
precisa ser objetivo de toda a escola. É muito importante que a escola contribua para a preparação
de alunos capazes de participar como sujeitos do processo de desenvolvimento da aprendizagem:
Entendemos que o ensino de leitura deve ir além do ato monótono que é aplicado em muitas
escolas, de forma mecânica e muitas vezes descontextualizado, mas um processo que deve contribuir
para a formação de pessoas críticas e conscientes, capazes de interpretar a realidade, bem como
participar ativamente da sociedade (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2009, p.2).
Fazer da leitura algo constante no ambiente escolar, levando o aluno a ter contato com variadas obras auxilia o desempenho destes em relação a diversas atividades futuras. Segundo Oliveira
e Queiroz (2009, p.2): “o ato de ler precisa levar a criança à compreensão do assunto lido e não
simplesmente repetição de informações”, para que assim, criticamente, possa se dar a construção
do conhecimento e a produção de qualquer outro texto.
Para isso, de acordo com Freire (1989), linguagem e realidade precisam ser relacionados
dinamicamente e a experiência de vida dos alunos ser valorizada. Não basta identificar as palavras,
mas fazê-las ter sentido, compreendendo, interpretando, relacionando o que se lê com a própria vida,
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ações, sentimentos. As crianças leem quando os textos apresentam significados para elas.
Assim, de acordo com Freire (1989) é possível dizer que a leitura significativa e contextualizada,
que leve em conta as experiências do aluno enquanto participante do processo de aprendizagem
contribui muito para uma melhor e mais agradável aquisição do processo de leitura. O prazer de ler
impulsiona e mantém viva a leitura.
Delmanto (2009) ressalta que a escola deve ter a preocupação cada vez maior com a formação
de leitores, ou seja, a escola deve direcionar o seu trabalho para práticas cujo objetivo seja desenvolver
nos alunos a capacidade de fazer uso da leitura para enfrentar os desafios da vida em sociedade.
A autora ainda acrescenta que diante das diversas transformações a escola precisa, mais do
que nunca, fornecer ao estudante os instrumentos necessários para que ele consiga buscar, analisar,
selecionar, relacionar e organizar as informações complexas do mundo contemporâneo. E, é dela
também a responsabilidade de promover estratégias e condições para que ocorra o crescimento
individual do leitor despertando-lhe interesse, aptidão e competência.
De acordo com Moran (2003) educar é colaborar para que tanto docentes quanto discentes
nas escolas e organizações transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem.
Quando reflete-se sobre a necessidade de um professor mediador busca-se um profissional que
estabeleça laços entre os conhecimentos prévios, conteúdos curriculares e relações interpessoais
entre os envolvidos no processo de ensino aprendizagem.
Moran (2003) destaca que o papel do profissional é ajudar os alunos a construir sua identidade,
seu caminho, emoção e comunicação, aliado a essa competência também é necessário um olhar
comprometido com as singularidades do universo infantil, pois:
“Educamos de verdade quando aprendemos com cada coisa, pessoa ou ideia que
vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, experienciamos, lemos, compartilhamos e sonhamos; quando aprendemos em todos os espaços em que vivemos na família, na
escola, no trabalho, no lazer, etc. Educamos aprendendo a integrar em novas sínteses o real e o imaginário; o presente e o passado olhando para o futuro; ciência,
arte e técnica; razão e emoção” (MORAN, 2003, p. 02).

De acordo com Rego (2014) ao longo dos anos a alfabetização escolar tem sido alvo de inúmeras controvérsias teóricas e metodológicas, isso acabou por exigir que a escola e os profissionais
que lidam com o desafio de alfabetizar se posicionem em relação às mesmas, e isso sempre acaba
por trazer consequências para as práticas pedagógicas que irão adotar.
Com divulgação das pesquisas de Emilia Ferreiro sobre a psicogênese da língua escrita (Ferreiro e Teberosky, 1986 apud REGO, 2014) o enfoque construtivista tornou-se um dos mais influentes
na elaboração de novas propostas de alfabetização, dentro dessa concepção é possível revelar a
evolução conceitual por que passam as crianças até compreenderem como funciona o nosso sistema
de escrita.
Nesse sentido Rego (2014) destaca que ler e escrever são entendidos como atividades comunicativas e que devem, portanto, ocorrer através de textos reais onde o leitor ou escritor lança
mão de seus conhecimentos da língua por se tratar de uma estrutura integrada, na qual os aspectos
sintáticos, semânticos e fonológicos interagem para que se possa atribuir significado ao que está
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graficamente representado nos textos escritos.
A importância das práticas sociais de leitura e escrita contaram com os estudos da linguística, da sociolinguística e da psicolinguística que enfatizaram as diferenças entre as modalidades
da língua oral e língua escrita e demonstraram como muitas crianças se apropriavam da linguagem
escrita através do contato com diferentes gêneros textuais, explorando através de suas interações
com adultos alfabetizados a leitura e a produção de textos, mesmo antes de estarem alfabetizadas
de forma convencional enquanto que outras, apesar de alfabetizadas, apresentavam uma ausência
de domínio da linguagem utilizada nas formas escritas de comunicação (Rego 1986, 1988; Abaurre
1986; Kato 1987 apud REGO, 2014, p.2).
Ferreiro (2009) analisa o processo de alfabetização e destaca alguns problemas cognitivos
envolvidos na construção e representação da escrita e da linguagem, e trabalha com as questões de
assimilação e informação, a interpretação da escrita antes da leitura convencional, a representação
escrita da pluralidade, entre outros.
Nas pesquisas de Ferreiro (2009) encontra-se a afirmação que a interpretação da escrita acontece antes da leitura convencional, pois antes dos sujeitos começarem a ler de forma convencional,
tentam interpretar os diversos portadores de texto disponíveis ao seu redor, nos livros, embalagens,
comerciais, cartazes de rua, títulos, histórias em quadrinhos, etc.
E, para Ferreiro (2009) o ato da leitura não pode ser concebido como uma adição de informações, mas sim como coordenação de informações diversificadas com todos os aspectos inferenciais
que isso supõe. Dessa forma, a problemática apresentada na alfabetização consiste em observar
que tradicionalmente o processo de aquisição do sistema alfabético de escrita tem sido considerado
como a aprendizagem do código de transcrição de sons em fonemas.
“As crianças não aprendem a ler simplesmente porque veem os outros ler e escrever e sim porque tentam compreender que a classe de atividade é essa. As crianças não aprendem simplesmente porque veem as letras escritas e sim porque se
propões a compreender por que essas marcas gráficas são diferentes de outras. As
crianças não aprendem apenas por terem lápis e papel à disposição, e sim porque
buscam compreender o que se pode obter com esses instrumentos. Em resumo
não aprendem simplesmente porque veem e escutam, e sim porque elaboram o que
recebem, porque trabalham cognitivamente com o que o meio lhes oferece (FERREIRO apud REGO, 2012, p. 30).

Dessa forma, compreende-se que a alfabetização sob a ótica do letramento busca uma formação de leitores na perspectiva do uso da leitura e da escrita em práticas sociais do cotidiano, onde
os alunos possam interagir e intervir na comunidade.
Dentro da proposta do letramento o papel do educador precisa ser transformado, no próximo
capítulo apresenta-se uma reflexão sobre as práticas docentes em elação a leitura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo trouxe diversas opiniões e estudos de especialistas que se debruçaram sobre a
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problemática da leitura em nosso país e os desafios que a escola enfrenta para rever suas práticas
de alfabetização em um mundo imerso na tecnologia e distante do mundo literário.
Foi possível refletir sobre os dados que mostram o desempenho das crianças no Brasil em
relação a leitura e a escrita e levantar hipóteses dos problemas enfrentados pelos escolas e seus
educadores no incentivo a leitura significativa, contextualizada que envolva os estudantes e contribua
positivamente no processo de letramento.
O problema que se buscou responder mostrou que é possível e necessário incentivar a leitura
nas séries iniciais de forma a favorecer a construção de um estudante leitor autônomo, crítico e que
busque seu próprio percurso em relação ao aprendizado. Foi possível encontrar muitas sugestões
de como melhorar a prática, oportunizando um ambiente leitor, começando pelo próprio docente,
que ao se mostrar como exemplo incentiva os alunos ao gosto pela leitura.
Os resultados mostram que a leitura monótona e descontextualizada com a realidade dos estudantes não os incentiva a ingressar no mundo literário por prazer, ao contrário, afasta-os. O processo
de alfabetização tem sido ressignificado nas últimas décadas mostrando inúmeras possibilidades de
trabalho com a leitura literária e demonstrando ser possível melhorar a escrita dos alunos e como o
papel dos professores é relevante para que o letramento aconteça.
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RESUMO
Este é um trabalho de pesquisa que teve como referencial teórico Piaget, Luquet e Vygotsky, em
uma visão educacional, genética e psicológica sobre o desenvolvimento de crianças de 2 a 6 anos
a partir de desenho realizado nesta fase por estas crianças. Há também uma parte de pesquisa
de campo, que em sua análise são buscadas res-postas à perguntas de várias profissionais da
educação, da psicologia e até mesmo pais, sobre o desenho infantil. É feito também uma pesquisa
conceitual sobre a palavra desenho, o que quer dizer na Língua Portuguesa, na Arte e para educadores e psicoeducadores. São dadas dicas com relação à postura de alguns educadores frente a
um trabalho de desenho infantil. Também falamos do uso desses desenhos como análise de algum
agente social, emocional, físico, genético, ou coisa parecida apresentado através de como essa
cri-ança vê e desenha o mundo.
Palavras-chave: Desenho; Psicologia; Criança; Emoção.
INTRODUÇÃO
Este é um trabalho de pesquisa que tem por principal objetivo entender a importância que o
desenho desempenha para o desenvolvimento numa criança entre 2 a 6 anos na visão prática e de
vários teóricos renomados da educação.
Além desse objetivo, enfocaremos fatores que podem repreender a criança, ou melhor, causar bloqueios, que serão refletidos em suas fases de alfabetização comprometendo até a formação
intelectual adulta dessa criança.
Outro objetivo é a expressão do desenho da criança como estudo de caso numa consulta
psicológica. Quais as inferências do desenho no diagnóstico do estudo de caso para um psicólogo
ou psiquiatra?
Analisaremos a contribuição do desenho para a expressão da criança e o desenvolvimento
de sua criatividade.
Luquet, que definiu os quatros estágios na evolução do desenho, também será abordado para
conhecermos quais são os estágios e como determinar em que estágio a criança está.
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Assim como Luquet, estaremos caracterizando as etapas de Piaget, que divide as fases de
aprendizagem da criança, como um dos pontos de referência bibliográfica para melhor entendermos
a evolução da criança e as abordagens dadas por ele na aprendizagem e nos desenhos e, também,
Vygotsky, explicações sobre o desenho infantil em sua abordagem.
Como metodologia de pesquisa, estaremos trabalhando com referências bibliográficas, de
autores que já realizaram trabalhos no que diz respeito ao tema.
Antes de iniciar a pesquisa, estaremos conceituando a palavra desenho, em seu componente
curricular, Arte, e os diferentes tipos de desenhos. Em seguida, conhecendo o significado do que é
um desenho, começaremos nossa análise, no campo psicopedagógico e de como a criança faz seu
processo de desenhar através de referências bibliográficas de grandes autores.
Pois bem, a justificativa para este trabalho vem do fato de que toda criança desenha, mesmo
os com menor idade já deixam suas marcas no papel, como registros, ou mera cópia do que vê um
adulto fazendo. Portanto estaremos fazendo um paralelo da psicologia com a pedagogia.
Os rabiscos que as crianças fazem geralmente são incompreensíveis para os adultos, mas
para eles são importantes representações de seu mundo interior, que refletem o exterior.
Ao “rabiscar”, as crianças exprimem sentimentos, descobertas e angústias e registram o que
captam a sua volta. A melhor atitude é permitir que elas se expressem livremente.
Neste projeto se focalizará apenas crianças da educação infantil em sala de aula. O foco do
trabalho não será a área de Educação Artística, como componente curricular. Se quer, na verdade
aprofundar-se em todos os momentos nos quais a criança se apropria “desenho lúdico”, tanto aquele
desenho espontâneo como o dirigido. Enquanto desenha a criança está brincando, criando jogos,
histórias, etc.
Pretendendo entender melhor quais as contribuições que esta atividade traz para uma criança
em idade de 2 a 6 anos e atender a perguntas, como:
O desenho é realmente a primeira escrita?
•

Quando e como o professor deve interferir no desenho da criança?

Enfim, são dúvidas que se espera com este trabalho de pesquisa possamos esclarecê-las a
quem se interessar por este assunto, e quem sabe ajudar muitos educadores, pais, pessoas que tem
em suas mãos não um adulto em miniatura, mas um ser em constante transformação e evolução,
como estudaremos através do desenho esse processo de evolução.
CONCEITUAÇÃO DO DESENHO
Através de dicionário, utilizando como fonte o Dicionário da Língua Portuguesa, da Editora
Melhoramentos, a conceituação de desenho é a seguinte:
“s. m. 1. Arte de representar objetos por meio de linhas e sombras. 2. Objeto desenhado. 3.
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Delineação do contorno das figuras”.
Bem, esta conceituação não atende aos objetivos de nosso trabalho, afinal define apenas desenho em sua forma física, sem nenhum tipo de abordagem que enfoque uma representação interior.
Em outra fonte, já mais específica, pois é um texto de arte em que não há identificação do
autor, mas cabe bem no nosso trabalho, temos a seguinte definição:
“É a representação visual de alguma coisa, em geral por meio de linhas.
Consta de:
Esboço: desenvolvimento visual da ideia registrando, às vezes, algum detalhe.
Estudo: exercícios independentes para definir as partes, ou então cópias feitas com
a finalidade de aprendizado.
Cartão: decalque que precede à reprodução. O desenhista “cola” do papel vegetal
para o definitivo. Os antigos pintores perfuravam o contorno e, com uma “bonequinha de carvão”, demarcavam a figura batendo sobre o papel perfurado. O desenho
fica pronto para a execução da pintura ou decoração.”

Ainda no mesmo texto, temos o desenho do natural como subtítulo:
“Sente-se diante de uma janela com vidro transparente. Feche um dos olhos. Usando uma caneta hidrográfica desenhe o que está vendo. Isto que você está fazendo
é desenho do natural. Desenho do natural: é a representação do objeto que você
está vendo.”

Este desenho do natural é para explicar que quando fechamos um dos olhos, perde-se a noção
de profundidade, que depende da visão feita com os dois olhos.
Ainda neste livro temos o desenho figurativo (terceira dimensão), o geométrico (técnico e
projetivo) e o abstrato (este, que seria o mais importante para nosso estudo, só traz a seguinte observação: “foge do mundo real”).
Nenhuma das conceituações acima satisfazem o objetivo do trabalho, uma vez que não teremos
uma aula de como desenhar, mas, sim, o que esse desenho representa e revelará na e da criança.
Agora, queremos um conceito mais psicopedagógico do que é o desenho:
“Garatujas”, “girinos”, “sóis”, desenhos “transparentes”, e cada vez mais próximos
da forma que podemos chamar de “real”, são as representações de como a criança
lê o mundo, enxerga a vida, expressa o que sente..... Expressar-se através do desenho é colocar sua vida no papel, com toda a emoção.”

Com esse pequeno trecho retirado do texto sem referências bibliográficas de Terezinha Véspoli de Carvalho, escrito sobre “O desenho e a aprendizagem”, podemos perceber que muito além
das técnicas e cópias de desenhar, temos o outro lado, o psicológico. O que a criança demonstra ao
desenhar, como ela se expõe, expõe seus sentimentos e como ela aprende através do real, e aqui
temos o lado pedagógico, aprender fazendo.
O QUE DIZEM PIAGET, VYGOTSKY E LUQUET SOBRE A APRENDIZAGEM, A ESCRITA E O
DESENHO?
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Para Piaget, a inteligência é o mecanismo de adaptação do organismo a uma situação nova
e, como tal, implica a construção contínua de novas estruturas. Esta adaptação refere-se ao meio
exterior.
Os indivíduos segundo Piaget se desenvolvem intelectualmente a partir de exercícios e estímulos oferecidos pelo meio em que vivem. O comportamento de cada um de nós é construído numa
interação entre o meio e o indivíduo.
Esta teoria é caracterizada como interacionista. Quanto mais complexa for esta interação,
mais “inteligente” será o indivíduo.
Para Piaget a estrutura de maturação do indivíduo sofre um processo genético e a gênese
depende de uma estrutura de maturação.
Sua teoria nos mostra que o indivíduo só recebe um determinado conhecimento se estiver
preparado para recebê-lo. Ou seja, se puder agir sobre o objeto de conhecimento para inseri-lo num
sistema de relações.
TEORIA DE PIAGET
A partir de resultados oriundos de suas pesquisas biológicas, Piaget concluiu que todas as
espécies herdam duas tendências básicas: organização e adaptação.
Organização - combinação, ordenação, recombinação, reordenação de comportamentos e
pensamentos em sistemas coerentes.
Adaptação - As pessoas também herdam a tendência de se adaptarem ao seu meio ambiente.
E a adaptação engloba dois processos básicos: assimilação e acomodação.
Segundo Piaget, organizar, assimilar e acomodar podem ser vistos como um ato complexo
de estabilização. Afirma que as mudanças efetivas no pensamento ocorrem devido a um processo
de equilibração.
Se aplicarmos um esquema específico a uma determinada situação e este funcionar, então
existe tal equilíbrio, mas se o esquema não produzir um resultado satisfatório então existe o desequilíbrio. Por isso estamos em constante processo de assimilação e acomodação e com isso nosso
pensamento muda e progride continuamente.
Outros fatores essenciais para o desenvolvimento cognitivo: maturação e interação social.
Maturação – se refere às funções cognitivas.
Interação social - intercâmbio de ideias entre pessoas. Aqui, a interação com outras pessoas
faz com que haja um desequilíbrio em relação a conhecimentos físico e lógico – matemático. Quando
os pensamentos da criança entram em conflito com os pensamentos de outra criança ou mesmo
com um adulto, ela começará então a questionar seus pensamentos.
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O desenvolvimento do indivíduo inicia-se no período intra-uterino e vai até aos 15 ou 16 anos.
Piaget diz que a embriologia humana evolui também após o nascimento, criando estruturas cada vez
mais complexas. A construção da inteligência dá-se, portanto em etapas sucessivas, com complexidades crescentes, encadeadas umas às outras. A isto Piaget chamou de “construtivismo sequencial”.
Segundo Piaget, o desenvolvimento do raciocínio se expressa nas seguintes etapas:
•

Sensório–motor (0-2 anos)

•

Pré–operacional (2-7 anos)

•

Operacional concreto (7-11 anos)

•

Operacional formal (11-adulto)

Piaget acreditava que todas as pessoas passavam pelos mesmos estágios exatamente na
mesma ordem.
ESTÁGIO SENSÓRIO–MOTOR
O pensamento da criança envolve apenas ver, ouvir, tocar, mover-se, provar e assim por diante.
ESTÁGIO PRÉ–OPERACIONAL
A criança ainda não domina as operações mentais.
Segundo Piaget, o primeiro passo na passagem da ação para o pensamento é a internalização
da ação, realizar uma ação mentalmente em vez de fisicamente.
O primeiro tipo de pensamento que é separado da ação envolve os esquemas de ação de
símbolos (palavras, gestos, sinais, imagens, entre outros), esta é uma importante aquisição deste
estágio. A capacidade de trabalhar com símbolos ou palavras no lugar do objeto concreto é denominada função semiótica.
•

Rápido desenvolvimento da linguagem.

•

Distingue a fantasia do real, podendo dramatizar a fantasia sem que acredite nela.

•

É muito difícil para a criança pensar “de trás para frente”, ou imaginar como reverter os
passos de uma tarefa.

•

É também o período em que o indivíduo “dá alma” (animismo) aos objetos.

•

A compreensão da conservação de matéria é ainda um processo abstrato para as crianças
neste estágio.

•

As crianças deste estágio são egocêntricas, elas não conseguem ter outro referencial sem
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serem elas próprias.
ESTÁGIO OPERACIONAL CONCRETO
Neste estágio a criança começa o reconhecimento da estabilidade lógica do mundo físico, a
percepção de que os elementos podem mudar ou serem transformados, conservar muitas de suas
características originais, além de compreenderem que tais mudanças podem ser revertidas.
Segundo Piaget a capacidade de um aluno resolver problemas de conservação depende de
compreensão de três elementos básicos do raciocínio: identidade, compensação e reversibilidade.
OPERACIONAL FORMAL
Esta fase começa no início da adolescência. A criança se torna capaz de raciocínio científico
e de lógica formal e pode aceitar a forma de um argumento, embora deixe de lado seu conteúdo
concreto, de onde se origina o termo “operações formais”. A criatividade torna-se mais madura em
relação aos demais estágios. Este estágio corresponde ao nível de pensamento hipotético – dedutivo
ou lógico – matemático.
Segundo Piaget a maioria dos alunos pode ser capaz de usar o pensamento operacional formal
em apenas algumas áreas nas quais eles tenham mais experiência ou interesse.
ANÁLISE DA FASE PRÉ-OPERATÓRIA E A APRENDIZAGEM
Conhecendo agora a teoria piagetiana, podemos meramente destacar o estágio que nos interessa: o Pré-operacional, pois é o que abrange a idade na qual delimitamos nosso trabalho.
Apesar de a criança nesta fase não ter domínio de suas operações mentais, ela já começa a
racionalizar, mas através de mecanismos criados por elas mesmas, já que nesta fase são egocêntricas.
Em uma análise Piagetiana, temos o início da escrita e o desenho assim definidos nesta fase:
GARATUJA
Faz parte da fase sensório motora (0 a 2 anos) e parte da fase pré-operacional (2 a 7 anos).
A criança demonstra extremo prazer nesta fase. A figura humana é inexistente ou pode aparecer
da maneira imaginária. A cor tem um papel secundário, aparecendo o interesse pelo contraste, mas
não há intenção consciente. Pode ser dividida em:
Desordenada: movimentos amplos e desordenados. Com relação a expressão, vemos a imi84
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tação “eu imito, porém não represento”. Ainda é um exercício.
Ordenada: movimentos longitudinais e circulares; coordenação viso-motora. A figura humana pode aparecer de maneira imaginária, pois aqui existe a exploração do traçado; interesse pelas
formas (Diagrama).
Aqui a expressão é o jogo simbólico: “eu represento sozinho”. O símbolo já existe. Identificada:
mudança de movimentos; formas irreconhecíveis com significado; atribui nomes, conta histórias. A
figura humana pode aparecer de maneira imaginária, aparecem sóis, radiais e mandalas. A expressão
também é o jogo simbólico.
PRÉ-ESQUEMATISMO
Dentro da fase pré-operatória, aparece a descoberta da relação entre desenho, pensamento e
realidade. Quanto ao espaço, os desenhos são dispersos inicialmente, não relaciona entre si. Então
aparecem as primeiras relações espaciais, surgindo devido à vínculos emocionais. A figura humana,
torna-se uma procura de um conceito que depende do seu conhecimento ativo, inicia a mudança
de símbolos.
Quanto a utilização das cores, pode usar, mas não há relação ainda com a realidade, dependerá
do interesse emocional. Dentro da expressão, o jogo simbólico aparece como: “nós representamos
juntos”.
Por isso que os psicanalistas utilizam o desenho em suas seções, principalmente com crianças
nesta fase: primeiro por escreverem ou não manterem um diálogo aberto com um adulto que não
conhece, mas também pela relação emocional transmitida através dos vínculos afetivos feitos até
então. Para tentarmos entender melhor o universo infantil muitas vezes quando buscamos interpretar
os seus desenhos, devemos lembrar que a interpretação de um desenho isolada do contexto em que
foi elaborado não faz sentido.
Não se pode deixar de citar aqui, que para Piaget, o salto de um dos estágios pode comprometer toda a aprendizagem futura da criança e do indivíduo adulto. O importante é respeitar os ritmos
de cada criança e permitir que ela possa desenhar livremente, sem intervenção direta, explorando
diversos materiais, suportes e situações.
VYGOTSKY
Quanto ao campo do conhecimento, a teoria de Vygotsky diz que ele deve ser socialmente
construído, baseado no que os participantes constroem juntos. Quanto a aprendizagem, ela se dá por
uma construção cooperativa de conhecimento e valores socialmente definidos. Ocorre por meio de
oportunidades socialmente construídas. O ensino deve ser feito em cooperação, junto, do mediador
com a criança, por isso esse mediador, sejam os pais ou um professor, deve servir como facilitador,
guia coparticipante da aprendizagem.
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VIGOTSKI (1999) justifica a importância da mediação a partir do conceito de zona de desenvolvimento proximal, que para ser entendido deve-se considerar dois outros conceitos: o nível de
desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial.
O nível de desenvolvimento real refere-se ao que a criança já consegue fazer sem a ajuda de
uma outra pessoa. Representa as conquistas já consolidadas, tudo aquilo que a criança já domina.
São atividades que ela faz sozinha de forma independente, porque já sabe e já entende. O nível de
desenvolvimento potencial por sua vez refere-se às conquistas que estão por vir, às atividades nas
quais a criança depende da ajuda de outras pessoas por não ter conhecimentos suficientes para
realizar sozinha, mas que já apresenta indícios de que em um futuro próximo terá condições de
assim fazê-la.
De acordo com o conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, é atuando neste espaço, fazendo intervenções frente às produções, que o intermediador poderá contribuir para o
aprendizado do desenho da criança.
VYGOYSKY (1993) vai tratar da fala egocêntrica de uma forma mais geral nas atividades da
criança, porém ela será compreendida, para nosso caso específico, como relevante na atividade de
desenho:
“... tal fala vai, progressivamente, tornando-se apropriada para planejar e resolver
problemas, à medida que as atividades da criança tornam-se mais complexas. Esse
processo é desencadeado pelas ações da criança; os objetos com os quais ela lida,
representam a realidade e dão forma aos seus processos mentais.”

VYGOTSKY (1987) afirma que as etapas através das quais as crianças passam em seus
desenhos são mais ou menos comuns para as crianças da mesma idade. Para Vygotsky, o desenho
deve ser interpretado como um estágio preliminar do desenvolvimento da linguagem escrita, estágio
este entendido mais do que como uma simples antecedência temporal.
ESTÁGIOS DE LUQUET
Segundo Luquet, que ao estudar o desenvolvimento do desenho em crianças, constata que ele
sofre transformações com fases sucessivas e cada fase é caracterizada por um modo de realismo.
Luquet trata também dos ‘erros’ e ‘imperfeições’ do desenho da criança que atribui a ‘inabilidade’ e ‘falta de atenção’, além de afirmar que existe uma tendência natural e voluntária da criança
já que está voltada para o realismo.
Luquet distingue quatro Estágios na evolução do grafismo infantil:
REALISMO FORTUITO
Começa por volta dos 2 anos e põe fim ao período chamado rabisco. A criança que começou
por traçar signos sem desejo de representação descobre por acaso uma analogia com um objeto e
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passa a nomear seu desenho, isso falando tecnicamente. Se tratamos educacional e psicopedagogicamente, nesta fase desenhar é para criança prazeroso, deixa suas marcas e se percebe como
autora. Ao desenhar procura imitar outras crianças ou adultos, mas ainda não consegue fazê-lo com
intencionalidade.
A criança está saindo da simples marca para entrar na representação.
Ora ela acerta, ora não acerta, como por exemplo: num dia sabe desenhar um sol e num outro
momento não sabe mais.
REALISMO FRACASSADO OU FALIDO
Geralmente entre 3 e 4 anos tendo descoberto a identidade forma-objeto, a criança procura
reproduzir esta forma. É caracterizada por já estar na função simbólica, mas não consegue representá-la por ainda possuir limitações.E a primeira limitação é de ordem física. Não possui ainda
toda uma agilidade motora desenvolvida, e neste ponto entra a parte da pesquisa biogenética da
criança de Jean Piaget, já que se trata de uma limitação física imposta pela idade. Outra limitação é
a facilidade de se desconcentrar. Esta, já não mais física, sendo uma dificuldade de ordem psíquica
pode ser considerado o desenvolvimento emocional ou até mesmo intelectual. A criança ao desenhar
coloca poucos detalhes do objeto intencionado, não querendo expor seus sentimentos ou não tendo
habilidade para a representação gráfica naquele momento.
REALISMO INTELECTUAL
Estendendo-se dos 4 aos 10-12 anos aproximadamente, e caracteriza-se pelo fato que a criança
desenha do objeto não aquilo que vê, mas aquilo que sabe. Nesta fase ela mistura diversos pontos
de vista (perspectivas). É quando criança passa a desenhar o real (formal). Com suas características e relações, utilizando-se do plano deitado, com a figura num eixo central, e a transparência ou
representação simultânea do objeto e seu conteúdo, por ela misturar vários pontos de vista. Nesta
fase, podemos perceber que ela faz elementos concretos e invisíveis que fazem parte da realidade.
REALISMO VISUAL
É geralmente por volta dos 12 anos, marcado pela descoberta da perspectiva e a submissa
às suas leis, daí um empobrecimento, um enxugamento progressivo do grafismo que tende a se juntar as produções adultas. Torna os desenhos mais elaborados do ponto de vista do real. Consegue
desenhar com transparência.
Exemplo: desenha uma casa por dentro, com os móveis.
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FASES DO DESENVOLVIMENTO DO DESENHO INFANTIL (2 A 6 ANOS)
É importante dizer que em nenhuma das teorias apresentadas a fase que a criança se
encontra, não tende a suprimir a anterior, o que acontece é a subordinação desta à seguinte, uma
é consequência da outra, que ainda pode vir a manifestar-se nos desenhos posteriores da criança.
O que pode ser um rabisco desordenado, com a criança expandindo-se para fora dos limites
do papel, que aos poucos vai percebendo as bordas, as pontas e o tamanho do papel, torna-se incompreensível para muitos adultos (a garatuja), pode ir-se ampliando. Inicia-se longitudinal e desordenado até conseguir um certo ritmo, e este ritmo depende do desenvolvimento, seja físico, emocional,
intelectual, social, de cada criança. De certa forma coincide com a sua própria socialização.
A criança passa a diferenciar o que existe fora e o que existe dentro do papel e, similarmente,
percebe o eu e o outro, o que é meu e o que é do outro. O campo do papel se torna o campo do
possível, do devaneio, da invenção e também o campo da concretização de suas carências e de seus
desejos. Neste momento a criança toma ciência do estabelecimento das regras sociais.
Por isso muitas crianças desenham que estão “matando“ o irmão por exemplo, pois no papel
é de “brincadeira”.
Com isso extravasa sua vontade e a raiva do irmão passa.
A garatuja vai modificando-se. De longitudinal, os movimentos vão se arredondando e formando espirais.
Consequentemente começam a surgir as “bolinhas“, círculos soltos. Os círculos são de grande
importância, marca uma etapa de conquista.
Normalmente é quando começa a nomear os desenhos. E adquirir o caráter de jogo simbólico.
É o início da representação. Não deixa de ser garatuja, mas difere-se no espaço do papel.
É assim que vai se conquistando novas formas até chegar ao símbolo. As figuras vão aparecendo
e surgem os primeiros bonecos, quase girinos. A criança realiza a síntese de duas figuras: a do girino
e círculos tangentes que permitem à criança acrescentar um corpo ao seu personagem.
Por isso, no começo quase sempre o boneco é representado com os membros superiores
fixados na cabeça. Normalmente, a criança desenha ela mesma, sua própria imagem refletida e
difratada em múltiplos exemplares. Até conseguir chegar numa etapa mais avançada da figuração
do boneco.
Até então a cor que era indiferente começa agora a depender da vontade da criança. As figuras ganham cores variadas.
A partir dos 6 anos a fantasia se manifesta ao nível da ideia representada: são heróis dos
quadrinhos ou de desenhos animados fadas, princesas, entre outros.
Nesta fase diverte-se criando personagens e situações diferentes. Passa a ter um compromisso
com o real, que é próprio do pensamento operacional concreto.
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O professor não deve interferir nunca no trabalho do aluno. A não ser que ele solicite. Caso
o aluno tenha dúvidas sobre o seu desenho, devemos sempre questioná-lo para que ele mesmo
descubra a resposta da sua dúvida.
O artista é ele. Não há trabalho errado, certo, bonito ou feio, o que há é uma representação do
interior se exteriorizando. Os educadores devem “estimular” a criatividade dos alunos. Uma criança
que se desenvolve num ambiente que proporciona este crescimento, torna-se um adulto seguro,
independente e que pensa por si só. Todo tipo de criatividade ajuda a pessoa em vários momentos
da vida, e o que mais me encanta é a magia do desenho.
Uma criança por exemplo enquanto desenha, canta, dança, conta histórias, teatraliza, imagina ou até permanece em silêncio absoluto. E um adulto muda de expressão, fica mais tranquilo e
parece voltar à infância, mas percebe-se que tanto a criança como adulto, se comportam de uma
maneira diferente.
Todo desenho deve ser valorizado e respeitado, pois, com certeza tem um significado para a
pessoa que fez. Mesmo que tenha sido expressado num momento de raiva ou angústia.
DESVENDANDO O DESENHO
Para estudar a importância do desenho infantil (entre 2 e 6 anos) fundamentou-se em alguns
autores que foram muito ricos para esta pesquisa.
Mas na verdade, a grade importância é saber que “Toda criança desenha”. Seja o que for representado, seja qual for a emoção, obscura ou transparente, mas com este estudo percebemos que
toda criança desenha. Tendo um instrumento que deixe uma marca, a criança já está desenhando.
Seja com lápis, tinta, caco de tijolo, uma varinha na areia, carvão, em brincadeiras como
amarelinha, castelo de areia e etc.
A criança quando desenha concentra-se e permanece em silêncio absoluto.
Ao desenhar ela está brincando, é lúdico. Brinca com sua imaginação, criatividade e principalmente testa seu poder de imitação, seja de algum, objeto, seja imitando o desenho de colegas
ou de adultos.
Hoje sabemos que desenhar implica em várias formas de expressão, dependendo do artista
(a criança).
A palavra desenho tem originalmente um compromisso com a palavra designo (projeto), uma
espécie de lançar-se para frente. A criança desenhando está consolidando a sua capacidade de
projetar.
É uma projeção inconsciente de aspectos emocionais da personalidade, que cada psicanalista
analisará e constatará as inferências necessárias e em que teórico poderá se basear para tal inferência.
Qualquer tipo de expressão, seja o cantar, falar, gritar, desenhar, etc, que “tranquilize“ a pes89
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soa sempre é muito boa, dependendo do momento em que a pessoa está passando e do que está
acontecendo em sua vida naquele momento.
É por isso que, quando uma criança desenha temos que levar em consideração o que ela
pretende fazer tomando cuidado para não interferir.
A interferência no Desenho só é positiva se houver uma intervenção bem fundamentada que
respeite a criança. Mesmo que respeite as crianças, muitos professores não têm elementos teóricos
para interferir com consistência e adequação.
Entendi que o desenho é para a criança uma linguagem como o gesto ou a fala.
Então isto quer dizer que ela desenha para falar e registrar a sua fala.
Podemos considerar o desenho como sua primeira escrita. Porque tanto desenhar quanto
para falar usam a função simbólica.
Portanto, função simbólica é a representação mental do mundo. O desenho contribui de forma
fundamental para a criança chegar a construção da linguagem escrita.
Ela serve-se do desenho para deixar sua marca e contar sua história. Aquelas crianças que
não desenham, não o fazem para não contar. Por isso o desenho é muito utilizado em seções de
terapia. Cada desenho é reflexo da personalidade de seu autor, expressa aspectos afetivos de sua
personalidade. Quando uma criança está passando por algum problema emocional, o desenho revela
a situação.
Existem casos de crianças com cinco anos que não conseguem passar de garatujas (rabiscos
que ainda não representam nada, dá-se apenas pelo prazer, sem intencionalidade). Na medida em
que seu problema (que será diagnosticado por um especialista, psicólogo ou psicopedagogo) vai
sendo resolvido o desenho vai aparecendo naturalmente.
O que acontece também, são crianças com dificuldades intelectuais que apresentam um comprometimento na hora do desenho, pois, o ato de desenhar une PENSAMENTO e SENTIMENTO.
Numerosos são os analistas que atualmente apoiam-se no desenho durante o tratamento.
Mas a análise psicológica não será abordada neste trabalho.
Quer-se apenas alertar a importância de estarmos voltados para o desenho da criança, com
um olhar atento e dando toda consideração que merece.
É importante salientar que a relação adequada que o professor estabelece com as produções
das crianças, requer um conhecimento da importância psicológica que o desenho tem. Mesmo crianças consideradas estabilizadas emocionalmente e intelectualmente, passam por vários ESTÁGIOS
até a hora do desenho assumir um caráter próprio.
Devemos levar em consideração outro fator importante: as pinturas de crianças com a mesma
faixa etária assemelham-se muito.
Independentemente do país em que vivem de sua cultura ou até mesmo classe social. O que
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muda, naturalmente, são os objetos significativos que compõem o ambiente que a criança vive.
Acredita-se que em qualquer país do mundo os desenhos de uma criança de três anos por
exemplo, assemelham-se ao desenho de uma criança de três anos no Brasil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte é um dos elementos mais ricos e significativos da produção humana. Através das obras
dos grandes artistas, podemos compreender a própria história da humanidade.
Na Pré-História, as representações artísticas eram bem simples. Os registros mais antigos
são pequenos traços feitos em rochedos e em paredes de cavernas (arte rupestre). O homem das
cavernas foram se aprimorando, criando figuras mais leves, ágeis e pequenas. Essas figuras reduziram-se a pequenos traços e linhas que transmitiam alguma mensagem e, neste momento, surgiu
a primeira forma de escrita.
Os primeiros estudos sobre a produção gráfica das crianças datam do final do século passado e estão fundados nas concepções psicológicas e estéticas de então. É
a psicologia genética, inspirada pelo evolucionismo e pelo princípio do paralelismo
da filogênese com a ontogênese que impõe o estudo científico do desenvolvimento
mental da criança (Rioux, 1951).

Existem desenhos criados pelo homem, e também os desenhos vivos da natureza. E a imaginação se amplia à maneira que enxergamos o desenho. O desenho participa de tudo desde que
o mundo é mundo.
A cadeira, um dia já foi desenhada. Assim como tudo que faz parte de nossas vidas.
Em tudo o desenho se manifesta, temos a necessidade de utilizá-lo. O desenho abrange ainda
muitas reflexões, mas sobre o tema que proposto crê-se ter feito uma abordagem complexa, englobando um estudo teórico, prático e pessoal sobre o desenho infantil como impulso para a escrita e
até para o amadurecimento da criança.
O desenhar é um processo na criança, que o leva a escrita, mas também pode desencadear
vários aspectos psicológicos da criança: a ternura, o afeto, a agressão, o amor, a relação familiar e
também a social. Nunca classificar, sempre respeitar a produção seja qual for, mesmo um trabalho
semidestruído. Conversar com a criança, interceder de modo positivo, construtivo e nunca repressivo,
sem ser moralista, pois, o tom de voz demonstra a aprovação ou reprovação para a criança.
O desenho desempenha um papel muito importante, como já citado, é a expressão da personalidade
e também do desenvolvimento, principalmente com crianças de 2 a 6 anos.
O essencial é que cada um possa reencontrar o seu próprio canal expressivo, seja com a música,
com o gesto ou com as palavras.
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Desenhar é expressar-se, colocar sua vida no papel, além de ser um meio de alfabetização,
de escrita, mas também lúdico. Através do desenho pode-se perceber o estado emocional em que
a criança está, e como já visto, é este um dos motivos de ser tão usado em psicanálise.
Através do desenho a criança desenvolve noções de espaço, tempo, quantidade, sequência,
aproximando-se do próprio conhecimento, que é construído respeitando seu ritmo, sem ultrapassar
etapas, como as vistas nos estudos sobre Piaget ou Luquet.
Enfim, o tema é abrangente, mas ainda dá margem a mais e mais respostas a perguntas de
educadores, pais e profissionais interessados neste contexto. Deixa-se aqui um levantamento inicial
para que possa ser dado prosseguimento a outros temas envolvendo o desenho na aprendizagem
infantil.
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RESUMO
A Educação Especial Inclusiva, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino é um direito
constituído pela lei, (LDB 9.394/96, Cap. V art.58) em que todo o indivíduo que possua necessidade
especial tem direito ao acesso à escola. Esta pesquisa tem como objetivo mostrar aos educadores
que para alcançar bons resultados em sua atuação na Educação Especial Inclusiva é necessário,
saber o que é inclusão, reconhecer sua finalidade e como desenvolver em sala uma aprendizagem
significativa aos alunos que possuem necessidades especiais. Os dados que serviram de apoio para
a realização deste projeto foram coletados do livro de Inclusão Escolar (Pontos e Contrapontos),
das autoras Maria Teresa Eglér Mantoan, Rosângela Gavioli Prieto e Valéria Amorim Arantes. A pesquisa possui o intuito de relatar a finalidade extensa e complexa que se trata a Educação Especial
Inclusiva, com enfoque na deficiência intelectual. Alertando os educadores sobre a necessidade de
buscar conhecimentos teóricos e práticos sobre a verdadeira inclusão eficaz. E assim realizar um
ensino de qualidade que esteja focado em desenvolver em todos os aspectos o educando, desta
forma descobrindo que a partir de um bom trabalho se conquista bons resultados.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Deficiência Intelectual; Ensino Regular.
INTRODUÇÃO
Para trabalhar de forma positiva com a inclusão nas escolas de ensino regular a metodologia trabalhada em sala de aula deve ser pautada em incluir realmente o aluno com necessidades
educativas especiais. Os professores precisam possuir domínio sobre o ensino inclusivo, sem este
conhecimento se torna difícil trabalhar de forma coerente com os educandos, resultando assim em
um ensino de mera demagogia.
Atualmente pode-se notar um crescimento, significativo no que diz respeito a acesso ao ensino,
nas escolas regulares para as crianças que possuam algum tipo de necessidade especial. É necessário que todos compreendam que a inclusão social não foi desenvolvida com a finalidade apenas
quantitativa de disponibilizar vagas de acesso ao ensino escolar, as pessoas que possua deficiência,
mas sim de oferecer a elas um ensino qualitativo que desenvolva o ser humano intelectualmente, cognitivamente, afetivamente, sensorialmente, corporalmente, motoramente e principalmente socialmente.
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A inclusão escolar está ligada à sociedade democrática, que está focada em cada indivíduo
e seus direitos em comum, todos devem ter acesso à educação, mesmo existindo variações de metodologias deve-se focar na aprendizagem de todos independente de suas limitações.
Essas variações metodológicas se fazem necessárias partindo do pressuposto que os indivíduos possuem diferentes dificuldades e facilidades em assimilar conteúdo. Os educadores precisam
possuir um domínio relevante sobre metodologias variadas para trabalhar com a inclusão, pois as
pessoas com necessidades especiais precisam ser desenvolvidas em suas reais dificuldades, não
partindo de realidades alheias.
Partindo de um conhecimento vasto sobre inclusão e pautado em cada indivíduo, os educadores
estarão diminuindo desigualdades impostas pela própria sociedade discriminatória e desenvolvendo
cada vez mais os seres humanos que possuem alguma deficiência, a terem uma vida digna com
direitos ao mesmo acesso que os demais.
Conhecer o que é inclusão é importante aos professores, para isso para isso é necessários
cursos complementares que deveria ser disponibilizado pelos órgãos públicos, além de cada educador realizar profundas pesquisas sobre inclusão. Após o conhecimento teórico do que é inclusão
e sua finalidade o professor passa para a parte pratica de saber como trabalhar com os alunos que
possuem necessidades especiais, utilizando de informações já coletadas, eles passam a elaborar
planos de aulas que atenda a realidade desses alunos, assim desenvolvendo uma metodologia eficaz.
Além de saber na teoria e na pratica o que é inclusão o professor deve analisar si o projeto
pedagógico da escola e seus planos de aula relacionam de forma cabível a participação de todos os
alunos, para não acabar cometendo exclusões.
Identificar quando um conteúdo está sendo utilizado através de uma metodologia que não
corresponda ao entendimento de um aluno, é importante para o professor alterar tal metodologia
tornando assim importante a participação de todos.
Fundamentado do livro Pontos e Contrapontos das autoras Maria Teresa Eglér Mantoan, Rosângela Gavioli Prieto e Valeria Amorim, a pesquisa de natureza teórica qualitativa parte do objetivo
explicativo sobre a atuação dos educadores na Educação Especial Inclusiva; buscando destacar a
importância do conhecimento sobre a inclusão aos educadores para conceder um ensino de qualidade com resultados positivos.
Um enfrentamento é na redefinição dos fins da Educação Especial, cujo perfil dos atendimentos deve assegurar, principalmente, que a escolarização dos alunos com necessidades educacionais
especiais seja como a dos demais alunos. (PRIETO, Rosângela Gavioli 2006 p.68).
Ainda a falhas que obstruem o desenvolvimento da Inclusão Escolar, trata-se do que está
sendo considerado como inclusão o problema está que ainda não foi entendido o verdadeiro significado desta prática, o que a grande maioria das escolas e professoras assimila como Inclusão é
a liberação ao acesso à Escola Regular para alunos que possuem necessidades especiais. Sendo
que o objetivo da Inclusão não é apenas o do direito ao acesso, mas a interação dos alunos com
necessidades especiais com os demais e o aprendizado dos conteúdos trabalhados em sala.
96

Revista Territórios

Setembro 2021

Com vistas a se contra pôr ao referido modelo, o objetivo na inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora da aprendizagem. Nesse
caso, as limitações dos sujeitos devem ser consideradas apenas como uma informação sobre eles
que, assim não pode ser desprezada na elaboração dos planejamentos de ensino. A ênfase deve
recair sobre a identificação de suas possibilidades, culminando com a construção de alternativas para
garantir condições favoráveis à sua autonomia escolar e social, enfim, para que se tornem cidadãos
de iguais direitos (PRIETO, Rosângela Gavioli 2006 p.40).
A inclusão é uma iniciativa democrática que estabelece direito ao ensino, de acesso e de socialização com o meio, a limitação de cada individua serve apenas para identificar suas necessidades
pessoais, e buscar formas de atender tais necessidades. A inclusão tem como objetivo mostrar que
todos podem aprender e si desenvolverem em todos os aspectos e que o direito de vivencia, a todos
ambiente principalmente os sociais é um direito de todos.
Os conhecimentos sobre o ensino de alunos com necessidades educacionais especiais não
podem ser domínio apenas de alguns “especialistas”, e sim apropriados pelo maior número possível
de profissionais da educação, idealmente por todos (PRIETO, Rosângela Gavioli 2006p.58).
O domínio sobre a inclusão é fundamental para o educador conseguir desenvolver uma metodologia que auxilie de forma facilitadora a aprendizagem dos alunos com necessidades especiais,
e assim avaliar si seu trabalho em sala, está sendo valido. Este projeto foi elaborado com pesquisa
de natureza teórica qualitativa com objetivos explicativos de investigação as pessoas da área de
Educação Escolar, que trabalham com alunos com deficiência.
SÍNDROME DE DOWN
A síndrome de Down, ou trissomia 21, é uma doença genética causada por uma mutação
no cromossomo 21 que faz com que o portador não tenha um par, mas um trio de cromossomos,
e por isso no total não possui 46 cromossomos, mas 47. Recebe o nome em homenagem a John
Langdon Down, médico britânico que descreveu a síndrome de em 1862.A sua causa genética foi
descoberta em 1958 pelo professor Jérôme Lejeune, que descobriu uma cópia extra do cromossoma 21. As pessoas com síndrome de Down podem ter uma habilidade cognitiva abaixo da média,
geralmente variando de retardo mental leve a moderado. Um pequeno número de afetados possui
retardo mental profundo.
É a ocorrência genética mais comum, estimada em 1 a cada 800 ou 1000 nascimentos. Muitas
das características comuns da síndrome de Down também estão presentes em pessoas com um
padrão cromossômico normal. Elas incluem a prega palmar transversa (uma única prega na palma
da mão, em vez de duas), olhos com formas diferenciadas devido às pregas nas pálpebras, membros
pequenos, tônus musculares pobres e língua protrusão. Os afetados pela síndrome de Down possuem maior risco de sofrer defeitos cardíacos congênitos, doença do refluxo gastresofágico, otites
recorrentes, apneia de sono obstrutiva e disfunções da glândula tireóidea síndrome de Down é um
evento genético natural e universal, estando presente em todas as raças e classes sociais. Em 1994
foi assinada a Declaração de Salamanca, que reuniu 88 governos em torno da política da Inclusão
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de portadores de necessidades especiais.
Dentre seus preceitos, o documento afirma que: “sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a
vasta diversidade de tais características e necessidades; aqueles com necessidades educacionais
especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, “O artigo 59 da LDB 9394/96, aponta,
em seu parágrafo II o conceito de terminal idade específica que é:
“Uma certificação de conclusão de escolaridade fundamentada em avaliação pedagógica
com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as habilidades e competências atingidas
pelos educandos com grave deficiência mental ou múltipla. É o caso dos alunos cujas necessidades
educacionais especiais não lhes possibilitaram alcançar o nível de conhecimento exigido para a
conclusão do Ensino Fundamental, respeitada a legislação existente, e de acordo com o regimento
e o projeto pedagógico da escola”.
Em 2001, foi criado o Plano Nacional de Educação (PNE), lei 10.172/01, que traz no capítulo
8 uma discussão sobre a educação inclusiva e reúne 28 objetivos e metas a serem atingidos em até
10 anos a contar de sua aprovação.
Nele, “a educação especial, como modalidade de educação escolar, terá que ser promovida
sistematicamente nos diferentes níveis de ensino. A garantia de vagas no ensino regular para os
diversos graus e tipos de deficiência é uma medida importante”.
A INCLUSÃO ESCOLA DO SÍNDROME DE DOWN
Educação Especial é o ramo da pedagogia que estuda e reúne os métodos e processos adequados aos indivíduos que não podem se beneficiar apenas do ensino comum, pois necessitam de
orientação e de recursos especiais para atingirem o rendimento máximo de suas potencialidades. O
objetivo geral da Educação Especial é dar assistência às crianças excepcionais, preparando-as para
a vida, integrando-as, tanto quanto possível, na comunidade, a fim de que se tornem indivíduos úteis
e felizes. Atendendo ao objetivo primordial da Educação Infantil, o professor deve ter, como norma de
trabalho, a preparação para a vida que poderá ser atingida através dos seguintes princípios: Propiciar
a educação precoce, o que é muito importante, pois quanto mais cedo for iniciado o atendimento,
melhores serão as probabilidades de recuperação;
· Estimular a atividade própria do aluno, deixando-o agir sozinho, sempre que possível,
permitindo que crie livremente, que escolha seus brinquedos e
“O desenvolvimento de escolas inclusivas que ofereçam serviços a uma grande variedade
de alunos em ambas as áreas rurais e urbanas requer a articulação de uma política clara e forte de
inclusão junto com provisão financeira adequada - um esforço eficaz de informação pública para
combater o preconceito e criar atitudes informadas e positivas - um programa extensivo de orientação
e treinamento profissional - e a provisão de serviços de apoio necessários. Mudanças em todos os
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seguintes aspectos da escolarização, assim como em muitos outros, são necessárias para a contribuição de escolas inclusivas bem-sucedidas: currículo, prédios, organização escolar, pedagogia,
avaliação, pessoal, filosofia da escola e atividades extracurriculares. ” (SALAMANCA, 1994). “Os pais
passam nove meses imaginando como será o bebê e qual efeito ele terá sobre a família (...). Durante
a gravidez, muitos pais chegam a verbalizar suas preocupações de que algo errado possa acontecer,
mas geralmente esse sentimento é fugaz e repelido, principalmente quando não houve problemas
durante a gestação e nenhum membro da família apresentava alguma deficiência.”.(PUESCHEL,Siegfried 1994).“Uma mãe descreveu seu processo de aceitação da seguinte maneira: Primeiro reconheci
o que ela nunca seria, depois aprendi que ela não precisava ser e, finalmente, acredito que a aceitei
como ela é e pode ser”.(PUESCHEL, Siegfried 1994).As duas citações de Pueschel, nada é mais
empolgante para um casal, do que a notícia de uma gravidez, isso de fato é mágico.
Mas tudo pode balançar quando ficam sabendo de alguma deficiência da criança, que aquela
criança tão esperada não é exatamente como eles idealizaram um dia. Quando o reverter da situação
é inevitável, como no caso da síndrome de down, resta aos pais adaptar-se às mudanças. Nessa
fase de adaptação, do luto do filho desejado e a consequente aceitação do filho real, muitas vezes
a família precisa de muito mais ajuda do que a própria criança. A adaptação passa a ocorrer de
diversas formas, e o dia-a-dia mesmo vai fazendo o convívio se tornar algo comum e normal. Estudos apontam que na maioria das vezes os sentimentos negativos vão embora e bons sentimentos
surgem a partir do momento que os pais vão convivendo com a criança, conhecendo-a melhor e se
conformando com as limitações do filho, e muitos pais afirmam que o nascimento de uma criança
com deficiência aproxima mais ainda a família, tornando-se assim uma família muito mais unida e
com grandes forças para encarar a nova fase de aprendizado que irão enfrentar.
SÍNDROME DE DOWN UM OLHAR DA FAMÍLIA E ESCOLA
Quando as famílias recebem a notícia de que o filho é portador de síndrome de Down, é
necessário o máximo de segurança, apoio, confiança e dignidade, tudo para que elas não fujam da
realidade, mas enfrentem-na e construam algo em média 3% da população mundial são portadores
de síndrome de down, tendo maior prevalência em brancos e raramente em negros. É mais comum se
apresentar em mulheres com idade materna mais avançada (o risco para idade materna de 25 anos
é de um em 1350; aos 35 anos, de um em 384; aos 45 anos, de um em 28). A aceitação da síndrome
de Down pela família dentro da sociedade, é de extrema importância para que haja planejamento
de programas para propagar informações e preparar as famílias e a sociedade para o recebimento
dessa síndrome de down. Fala-se muito a respeito da inclusão escolar e social do indivíduo com Síndrome de Down, contudo se esquece de que quem apresenta e inclui a criança desde o nascimento
na sociedade é a própria família, se adaptando a essa nova realidade e se organizar para viver a
experiência de conviver com uma síndrome. Alguns pais de bebês têm um pré-conceito e que muitas vezes se retraem do contato social aparentemente por temor ao preconceito alheio, até mesmo
por passarem uma grande parte da vida sem terem contato com nenhuma criança, adolescente ou
adulto nessas condições, por isso formaram pré-conceitos sobre a síndrome e seus portadores. No
momento que alguém se torna pai, mãe ou mesmo irmão de um bebê com Síndrome de Down seus
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preconceitos não desaparecem de imediato e isto pode causar muita dor há uma mistura de culpa
e vergonha dos próprios sentimentos e da condição filho ou irmão. Mais a família é o principal fornecedor de condições para que haja um processo harmônico e equilibrado para que a criança crie
meios para se individualizar e crescer como um ser único no mundo. Uma criança com síndrome de
down tem um processo evolutivo mais lento, porém apresenta perfeitamente condições para estar
adaptado ao contexto social. A criança síndrome é caracteristicamente afetivas, isso proporciona uma
melhor troca de carinho com seus pais, e existe uma grande necessidade que ela seja genuinamente inserida na sua família para que possamos pensar em qualquer tipo de inclusão. A presença do
indivíduo com Síndrome de Down na escola regular, na mídia e na sociedade de forma mais ampla
mostra uma mudança produzida pela nossa subcultura. A família que não trabalha muito bem todas
estas questões dentro de si, provavelmente terá pouca energia para ir mais longe nessa luta e, então
fica muito difícil pensar em inclusão escolar e social. Os pais, muitas vezes têm preconceito que é
anterior, e por tal problema fica evidenciada quando tentam incluir seu filho na vida escolar e social,
nesses casos vamos à necessidade de um trabalho cuidadoso e minucioso junto aos familiares que
não se trata de orientação, nem prescrição mais sim de um trabalho. Contudo, podemos dizer que
a inclusão começa em casa, seja em relação aos pais que têm filhos com down, seja com pais que
têm filhos sem nenhum tipo de síndrome e que permitem que seus filhos conheçam se aproximem
e convivam com as diferenças, um trabalho bem feito de inclusão começa dentro de casa e isto
modifica a sociedade e facilita a vida dessas crianças em um futuro próximo. Afinal, estamos todos
dentro deste grande barco chamado sociedade.
A inclusão não trata apenas de admitir a matricula desses meninos e dessas meninas isso
nada mais é do que cumprir a lei. O que realmente vale e, felizmente, muitos estão fazendo é oferecer serviços complementares, adotar práticas criativas na sala de aula, adaptar o projeto pedagógico, rever posturas e construir uma nova filosofia educativa. Em inúmeros dicionários podem-se
encontrar diversos significados, mas o que realmente importa é que para o sucesso da realização
de ambas, uma depende da outra, ou seja, para incluir a de se integrar e para integrar a de se incluir.
Essa mudança é simples? É claro que não. Na verdade, ainda é difícil encontrar professores que
afirmem estar preparados para receber em classe um estudante deficiente, assim como também é
fácil encontrarmos professores que se apeguem a um diploma ou um certificado de algum curso,
colocando toda sua capacidade profissional num simples papel. A inclusão é um processo cheio de
imprevistos, sem fórmulas prontas e que exige aperfeiçoamento constante. A inclusão dos estudantes
com deficiências, nos diversos níveis de ensino, depende de inúmeros fatores, especialmente da
capacidade de seus professores de promover sua aprendizagem e participação. “O argumento mais
frequente dos professores, quando resistem à inclusão, é não estarem ou não terem sido preparados
para esse trabalho. ” (MANTOAN, Maria Teresa Eglér – 203). Algumas medidas garantem o sucesso
da proposta: estímulo para que as escolas elaborem sua proposta pedagógica, diagnosticando a
demanda por atendimento especial; criação de um currículo que reflita o meio social; apoio à descentralização da gestão administrativa; oferta de transporte escolar para todos.
Essas são algumas das medidas que devem ser tomadas, para tornar real a inclusão em nossas escolas, podemos utilizar de tais ideais para aplicar diretamente no ensino, adequando da melhor
forma e acrescentando o que mais for necessário. Mas não podemos esquecer que é necessário
fazer um certo trabalho com os colegas de sala, os alunos da escola, para lidar com as diferenças
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individuais, respeitar os limites do outro, partilhar processos de aprendizagem, compreender e aceitar
os outros, reconhecer as necessidades e competências dos colegas, respeitar todas as pessoas,
construir uma sociedade mais solidária, desenvolver atitudes de apoio mútuo, criar e desenvolver
laços de amizade, preparar uma comunidade que apoia todos os seus membros e diminuir a ansiedade diante das dificuldades.Com isso a adaptação tanto da criança com síndrome de down, quanto
das demais crianças será mais natural e muito rápida, mantendo excelente relacionamento com os
colegas, professores e toda a comunidade escolar, o que nada mais é que o papel da inclusão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se espera com esta proposta é que as crianças com síndrome de down tenham igualdades de oportunidades, de valorização entre as pessoas, no desenvolvimento de habilidades, talentos
pessoais, papéis sociais compatíveis com o contexto de vida, cultura, idade e gênero. O interesse pela
adaptação ao meio e a valorização dos papéis sociais, presentes na maioria das propostas educativas,
decorrem da autonomia, como finalidade da educação de pessoas com deficiência. A pessoa com
síndrome de down é capaz de compreender suas limitações e conviver com suas dificuldades, pois
até as crianças com síndrome de down têm autonomia para tomar iniciativas, não precisando que
os pais digam a todo o momento o que deve ser feito e isso demonstra a necessidade/possibilidade
desses indivíduos de participar e interferir com certa autonomia em um mundo onde “normais” e
deficientes são semelhantes em suas inúmeras deficiências.
É possível dizer que ainda há muita desigualdade, no entanto, esse campo também vem sendo muito trabalhado para tal melhoria, pois não podemos mais viver com esse descaso ao próximo,
com tamanha indiferença e muito menos sem a solidariedade necessária para nos aproximarmos
cada vez mais de crianças ou adultos com algum tipo de deficiência, pois são pessoas como qualquer outra e principalmente possuem sentimentos como qualquer outro. Este é apenas o início de
um longo caminho a ser percorrida, a estrada será conquistada por profissionais que acreditam em
famílias que desejam e portadores de síndrome de down que criam.
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RESUMO
O presente artigo objetiva a revisão bibliográfica da produção acadêmica com foco no aspecto clínico
e educacional do Transtorno de Espectro autista e a educação inclusiva, visando uma compreensão integral acerca desta síndrome que requer do educador conhecimento para auxiliar a criança
portadora do transtorno a superar as barreiras que impedem a sua aprendizagem. O Transtorno
de Espectro autista está presente em sala de aula, incumbindo o professor de elaborar estratégias
pedagógicas para a melhora do desempenho escolar dessas crianças, o que demanda estudo dos
diversos ângulos que permeiam esse transtorno e suas particularidades, aspectos clínicos e educacionais relevantes para complementar à prática docente com esses alunos.
Palavras-chave: Transtorno de Espectro autista; Desempenho escolar; Prática docente: Educação
inclusiva.
INTRODUÇÃO
O tema tem como objetivo entender quais as dificuldades que o Transtorno de Espectro autista
enfrenta, e o que falta para que o mesmo venha a ter uma assistência maior. O tema Transtorno de
Espectro autista nos deixa com muitas dúvidas sobre como acontece essa interação, pois sentimos
que quando se tratar de uma criança autista assusta, e muitos professores que dizem que não dariam
conta que não saberiam lidar com elas.
A metodologia utilizada são pesquisas bibliográficas baseadas em autores que abordam o
tema estudado, e também um estudo de caso observado por meios de práticas pedagógicas.
Mas sabemos que hoje existem políticas de direitos em favor daqueles, que durante muito
tempo foi excluído pela sociedade, como a Lei Federal 7.853/89 que garante à gratuidade de acesso
a rede pública de ensino regular ao aluno portador de deficiência física ou mental, e prevê punição
de um a quatro anos a quem negar ou cancelar matricular de qualquer aluno deficiente.
MÉTODO CIÊNTÍFICO
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O presente Trabalho de Conclusão de Curso objetivou conhecer as Conquistas e os impasses
dos docentes durante a inclusão dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) dentro da
sala de aula.
A pesquisa é importante para auxiliar a aprendizagem da criança; conhecer, acolher e apoiar
a criança, e orientar as outras crianças para que haja a inclusão escolar e social.
Por meio de pesquisa bibliográfica, iremos analisar o Transtorno do espectro autista, e que as
causas do TEA não são totalmente conhecidas, e a pesquisa científica sempre concentrou esforços
no estudo da predisposição genética, analisando mutações espontâneas que podem ocorrer no desenvolvimento do feto e a herança genética passada de pais para filhos. No entanto, já há evidências
de que as causas hereditárias explicariam apenas metade do risco de desenvolver TEA.
A pesquisa é exploratória e com instrumento para coleta de dados. Os estudos foram desenvolvidos com base na pesquisa bibliográfica, pois esta é construída a partir do material já elaborado,
constituído, principalmente de livros e artigos científicos.
Neste sentido, a pesquisa exploratória é uma metodologia que costuma envolver: levantamento
bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado;
análise de exemplos que estimulem a compreensão. Já na Pesquisa Bibliográfica ou Levantamento
Bibliográfico, iremos compreender o levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de
livros, periódicos (revistas), teses.
Esse tema é importante por ser um assunto de tamanha grandeza e importância, estudar os
aspetos relacionados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), se faz de suma importância para
que a educação das crianças autistas possa ser de fato, efetivada com muita atenção.
A maior dúvida na relação entre autismo e educação é a que envolve a inclusão dessa criança
em um ambiente escolar regular. Trata-se de um questionamento comum entre os pais e até entre
os educadores.
Diante das dificuldades desses alunos em acompanhar o ritmo de aprendizagem dos demais,
e, também, de uma possível resistência à adaptação a rotina escolar, há quem defenda que os autistas precisam frequentar classes especiais. Dessa forma, a escola tem a possibilidade de perceber
e estimular essas habilidades, fazendo com que essa criança se sinta parte integrante das práticas
escolares.
E, ainda nesse contexto, a capacidade de interagir por meio da fala pode ser ampliada ou
mesmo propiciar à criança criar a sua própria maneira de se comunicar com outras. Sendo assim,
se torna tão essencial o professor estudar como pode ser tratado e como desenvolve o aprendizado
da criança com TEA.
O TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA NA HISTÓRIA
No Brasil, a LDB 9394/96 Art. 58 e 59, em consonância, com Legislação Federal Art. 74,
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determina que a educação PNEE (Portadores de Necessidade Educacionais Especiais) deve se dar
de preferência, na rede regular de ensino.
Sendo assim diante das necessidades especiais que uma criança autista demanda, se faz
necessário estabelecer um trabalho juntos os educadores no sentido de identificar as reais carências educacionais para motivar à interação e a aprendizagem desse aluno, pois devemos levar em
consideração que a inclusão escolar tem como objetivo inserir sem distinção todas as crianças.
Qualquer proposta de educação inclusiva para criança autista terá a finalidade de diminuir os
preconceitos e evita o isolamento social, possibilitando dessa forma a aquisição de novas habilidades
uma vez que um dos principais marcadores desse transtorno é a difícil interação social.
No estágio pude perceber que o espaço educacional, e a maneira como ele é recebido, favorece o surgimento das primeiras oportunidades para o desenvolvimento para as crianças com o
transtorno do espectro do Transtorno de Espectro autista. Neste ambiente em primeiro momento fora
do convívio família que a criança terá a oportunidade para se recriar e assim chegar à aprendizagem,
pois terão a possibilidade de serem mais estimulados através de atividades. Mas falta em algumas
situações professores que faça a interação social com outros alunos com Transtorno de Espectro
autista possibilitando assim a aprendizagem, e eliminando a partir dessa interação comportamentos
que por meio do mediador e dos colegas com os quais convive passa a adquirir um novo repertorio
de ações mais significativas, porque devermos lembrar que uma das características singulares do
autista é a dificuldade de interagir com outras pessoas. (ORRÚ, 2012, p. 130).
A partir da leitura do livro da ORRÚ, observa-se inúmeras explicações sobre o Transtorno de
Espectro autista uma das à abordagem foi sobre a lei que é fundamental à preparação e a capacitação
do professor em plano nacional o trabalho heterogêneo e excludente da pessoa com necessidades
especiais no ensino regular, medida essa que colabora com a educação nacional, exigindo melhor
qualificação do professor para ministrar aulas. (ORRÚ, 2012, p. 49).
Passa-se a analisar de uma maneira ampla e chegar a uma conclusão que dentro das escolas
ainda existe um despreparo muito grande de profissionais que ainda insiste em trabalhar com essas
crianças de maneira individualista tornando essa situação cada vez mais agravante, porque quando
trabalharmos com um processo de educação de um aluno com Transtorno de Espectro autista encontrarmos inúmeras situações tornando se difícil aborda-las de maneira completa e por meio dessa
observação percebi que há uma diferença entre o processo de aprendizagem e desenvolvimento.
Quando o professor começa a trabalhar com o aluno autista deve ter respeito e está sempre
disposta respeitar os seus limites, o professor deve buscar técnicas para desenvolver sua linguagem
para que possa diferenciar objetos e assim construir ferramentas internas para integrar as informações
que iram surgir no seu meio social e escolar. O professor deve trabalha sempre com o aluno autista
de forma diversificada tornando o seu desenvolvimento uma melhora de sua vivencia emocional.
Para que o ensino regular tenha mais preparo para receber essas crianças devermos lembrar que
um dos papeis principais para esse ensino venha ter uma aceitação maior com esse aluno e o professor, ele e uma das peças chaves para que esse quadro mude, com sua criatividade, desempenho
e desenvolvimento o aluno autista fica mais fácil de ser inserido no ensino regular e desenvolve - se
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cada vez mais no meio social, tornando possível uma aceitação de maneira diferente.
O autista muitas vezes não se desenvolve por motivos como, falta de incentivo por parte da
família ou muitas vezes a própria escolar que não aceita essa situação ou às vezes a escola não
busca estratégicas para trabalhar com eles que muitos deles acham que se procurar evitar que o
aluno cometa algum que lhe reforce o fracasso na atividade, em geral não se costuma dar incentivos
verbais; evita-se dizer o aluno “ o que você quer? O que aconteceu? Pegue a figurinha pois assim
torna-se mais fácil para esse profissional o entendimento com essa criança isso são umas das situações que acontece no ensino regular que podermos observar, essas estratégicas infelizmente
ainda são muito frequentes por isso estarmos procurando entender para que possamos identificar a
principal dificuldade na interação do aluno portador de Transtorno de Espectro autista.
TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA SEGUNDO A LITERATURA
“Um transtorno complexo e que gera, entre outras coisas, comprometimentos na habilidade de
comunicação e dificuldades do ponto de vista da interação social”. “Estas são algumas características
do Transtorno de Espectro autista, um distúrbio ainda pouco conhecido pelos brasileiros”, mas que,
segundo o professor Cunha, Eugenio, doutorando e mestre em educação, professor, psicopedagogo e jornalista, traz dificuldades para o processo de aprendizado, em entrevista para o caderno de
educação folha dirigida.
Que em fonte jornal o Dia Cunha (2013) diz “Um filho com necessidades especiais representa
muito para a família. Representa cuidados, amor, educação e dedicação. Representa, ainda, grandes desafios, mas com grandes possibilidades de superação. Vê-se que, quanto mais a família é
engajada nesse propósito, as possibilidades aparecem. Os avanços em distintos campos científicos
têm trazido grandes contribuições para a comunicação, à aprendizagem escolar e a socialização”.
Sendo assim Declaração de Salamanca afirma o direito a educação, e de que as escolas devem
acolher todas as crianças, independentemente de suas condições, físicas, intelectuais, emocionais,
linguística e outras, crianças com deficiência ou 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.
Segundo Pacievitch, 23 dez. (2009), em entrevista para revista Brasil escola, Declaração de
Salamanca, “Aborda os Direitos humanos e a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos e
aponta os princípios de uma educação especial e de uma pedagogia centrada na criança. Em seguida apresenta propostas, direções e recomendações da Estrutura de Ação em Educação Especial,
um novo pensar em educação especial, com orientações para ações em nível nacional e em níveis
regionais e internacionais. ”
De acordo, (Mayor, Federico 1994, p. 210): “Acentua a necessidade de um método de ensino
centrado na criança, visando o sucesso educativo de todas elas. A adoção de sistemas mais flexíveis
e mais versáteis, capazes de melhor atender às diferentes necessidades das crianças, contribuirá
quer para sucesso educativo, quer para a inclusão. ”
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O autor ressalta que a escola terá que oferece diferentes formas de apoio e utiliza-se de
recursos técnicos, oportunidades curriculares a professores e alunos, e à escola deve se adaptar
ao aluno e não o aluno a ela, sendo assim todos os alunos receberá a mesma educação, mas o
professor terá que proporciona assistência aos que mais necessitem.(Mayor, Federico 1994, p.22).
Neste sentido (Ramos, Rosana 2010 p.42), afirma que, “O preparo de todos os funcionários
da escola é o que proporciona o êxito da inclusão”, onde ela retrata um caso.
De nada adianta o professor se capacitado a desenvolver seu trabalho se aquele que estão
no entorna não se apercebem do processo.
De acordo com ela a criança que possui transtorno mental, por exemplo, um autista, muita vez
necessita de um olhar especial que perceba o modo dela interagir e aprender, então se faz necessário
que o professor observe, porque essa criança vai aprender de modo diferenciado, pois o autista não
consegue permanecer em ambientes fechados e geralmente vivem andando ou circulando sendo
assim ela retrata um caso.
Roberto, um menino de oito anos com diagnóstico de Transtorno de Espectro autista, foi matriculado na EV no 2º ano do Ensino Fundamental. Ao longo de três
meses, não permaneceu na sala de aula sequer por cinco minutos. Seus locais
preferidos eram o parque, a janela das salas de outras classes e às vezes, a da sua.
A professora, preocupada com essa questão, resolveu “provocar” Roberto. Certo
dia, sem que ele notasse, saiu com os alunos da classe e foi realizar uma atividade
nos fundos da escola. Em menos de cinco minutos, Roberto percebeu o ocorrido e
começou a buscar os colegas. Ao encontra-los, permaneceu com o grupo durante
toda a atividade. A partir desse dia, a professora observou que se aproximou mais
da classe, sempre atento para onde os colegas iam. Em uma visita ao zoológico Roberto tomou conta dos colegas que se afastavam do grupo, trazendo-os para perto
da professora. “Quando Roberto estava fora da sala, os funcionários, professores
e alunos cooperavam, procurando conversa com ele, saber o que estava fazendo
e etc.”.

Esse relato leva em consideração sempre as diferenças na aprendizagem do indivíduo, que tem
como base uma Educação construtivista. Onde mostra que o deficiente não vai atrapalhar a aprendizagem dos outros, e sim ajudá-los a vivenciar uma nova experiência como ser humano solidário.
Entretanto Ramos (2010), disse já ter tido conhecimento de um caso em que funcionários e
pessoas da equipe pedagógica que fizeram criticam a uma professora em situação semelhante ao
descrito.
Em relação à questão da escola, especificamente a postura dos professores, podemos observar as mais diversas reações quando se trata de incluir, nas escolas, alunos com deficiência. O que
vemos é que muitos profissionais compreendem essa nova perspectiva e desenvolvem com bastante
facilidade o seu trabalho. Já outros apresentam uma série de barreiras, sobretudo com relação a não
saber o que fazer com o aluno deficiente.
Mas para (RAMOS, 2012, p. 69). “Apesar de todas as informações disponíveis sobre a educação inclusiva, os professores ainda temem quando em sua classe é matriculado um aluno com
deficiência. ”
Há também aqueles que alegam “a falta de estrutura” dos sistemas escolares, salas lotadas,
106

Revista Territórios

Setembro 2021

espaços reduzidos, falta de assistência psicopedagógico, esses mesmos argumentos são utilizados
quando são tratadas as questões do fracasso escolar, o que se observa, de fato, é que se de um
lado estão profissionais que, nas mesmas condições, atendem a seus alunos de forma eficiente, do
outro estão aqueles que ainda precisam ser sensibilizados para compreender – lós.
Tomando Vygotsky como referencial teórico para o trabalho com autistas, entendermos que
o processo ensino e aprendizagem desse aluno deve contemplar, necessariamente, uma criteriosa
relação entre mediação pedagógica, cotidiano e formação de conceitos, possibilitando o confronto
das experiências cotidianas no contexto em que elas ocorrem para a formação de conceitos, quer
sejam acadêmicos ou não, em uma maior internalização consciente do que está sendo vivenciado
e concebido. Como agente de mediações, o professor deve explorar sua sensibilidade, a fim de
perceber quais são os significados construídos por seus alunos com referências aos conceitos que
estão sendo formados, quer sejam conceitos mais elementares ou complexos. (Vygotsky, 2000, p.
247) por meio de sua investigação afirma que:
A experiência pedagógica nos ensina que o ensino direto de conceitos sempre se
mostra impossível e pedagogicamente estéril. O professor que envereda por esse
caminho costuma não conseguir senão uma assimilação vazia de palavras um verbalismo puro e simples que estimula e imita a existência dos respectivos conceitos
na criança, mas, na pratica, esconde o vazio. Em tais casos, a criança não assimila
o conceito, mas a palavra, capta mais de memória que de pensamento e sente – se
impotente diante de qualquer tentativa de emprego consciente do conhecimento
assimilado. No fundo, esse método de ensino de conceitos e a falha principal do
rejeitado método puramente escolástico de ensino, que substitui a apreensão de
verbais mortos e vazios.

Com relação as alterações de conduta e de personalidade de crianças com Transtorno de
Espectro autista, distintos autores entre os 50 anos e 60 anos atribuíram maior relevância a síndrome,
no que se refere a possuírem uma anomalia de compreensão linguística Rutter (1979) alterações
relacionadas ao déficit simbólico, além de dificuldades na imitação e na integração sensório - motora.
Esta questão implica o repensar e o reorganizar a questão da educação do aluno com Transtorno
de Espectro autista, pois, nos métodos baseados na concepção behaviorista, em que o condicionamento operante e evidenciado, ocorre o ensino direto de conceitos que na verdade, não são por eles
assimilados e, sim, quando muito memorizados de forma mecânica e sem consciência, produzindo
ações automatizadas; havendo verbalização, por vezes, ela será vazia de significados, de sentidos.
Logo, o processo de aprendizagem de alunos com Transtorno de Espectro autista carece de
ser orientado pela perspectiva do desenvolvimento da linguagem, rompendo e transcendendo o ensino
mecanizado de hábitos e a concepção reducionista acerca do desenvolvimento de aprendizagem
deste aluno. Quando falamos de aprendizagem, entendemos estarem implícitas todas as formas de
conhecimento, não nos limitando tão somente aos conhecimentos acadêmicos, mas a conhecimentos
do cotidiano, abrangendo, inclusive, as ações de afeto e sentimento e valor. Sob esta ótica, tal como
nos diz (Vygotsky, 2000, p. 486) de maneira brilhante:
A consciência se reflete na palavra como o sol em uma gota de água. A palavra
está para a consciência como o pequeno mundo está para o grande mundo, como
a célula viva está para o organismo, como o átomo para o consumo. Ela e o pequeno mundo da consciência. A palavra consciente e o microcosmo da consciência
humana.
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As proposições de Vygotsky acerca da pessoa com necessidades especiais e seu desenvolvimento são significativas com relação à determinação da maneira como essa condição (“ser
deficiente”) deve ser compreendida e trabalhada no contexto da educação, conferindo – lhe o direito
a seu papel ativo na construção de seu desenvolvimento, a partir de sua capacidade individual de
apropriar internalizar formas sociais de comportamento como sujeito histórico. Somente assim, tal
pessoa passa a ser percebida e compreendida como individuo possuidora de diferentes capacidades
e potencialidades em emergência, as quais devem ser encorajadas para que se transformem no
alicerce do desenvolvimento das funções superiores (ORRÚ, 2012, p. 102 a 104).
Ainda, sobre o desenvolvimento da linguagem e seu passar do plano interior para o plano
exterior, Vigotsky (2000: 425) explica que “a linguagem interior é uma linguagem para si” (ORRÚ,
2012, P.127). A convivência dos alunos autistas entre si e com os demais alunos da escola resultou
em descobertas de sentimentos e desejos, até então não percebidas pela característicada tendência ao isolamento, próprias da síndrome, segundo e encontrado na leitura. O ser humano precisa
do outro, da palavra do outro, das relações com o outro, das expressões do outro, da meditação do
outro para desenvolver suas mais diversas formas da expressão significantes em si, para si, para si
e para o outro, próprias do ser humano. No início do processo, a CSA tinha uma presença importante como função simbólica, mas, com o tempo, dava espaço para formas de expressões semióticas
tipicamente humanas.
As crianças passaram a trocar abraços e beijos; a apontar para a professora com rosto expressivo quando um colega estava chorando ou gritando; a contar ao professor quando um colega
havia dado um beliscão ou um tapa, dizendo ou apontando para o local dizendo que está doendo.
Sorrisos foram prendidos birras também. Constantemente, demonstravam o que queriam e o que
não queriam fazer nas atividades, o que vinha, muitas vezes, a desestruturar o professor em sua
atuação, por causa da dificuldade em mediar o “não pode! ” (ORRÚ, 2012, p. 131).
LUDICIDADE AJUDANDO NA INCLUSÃO
A ludicidade é um direito da criança, e este é reconhecido em declarações, convenções e
leis, como a convenção sobre os direitos da criança de 1998, adotada pela Assembleia das Nações
Unidas, a Constituição Brasileira de 1998 e o estatuto da criança e do adolescente de 1990, portanto
todos estes documentos colocam o brincar como prioridade e direito da criança e do adolescente.
Para Duprat (2015), afirma que os pesquisadores Comenius, Rousseau e Pestalozzi deram
início a educação sensorial, usando o lúdico, parque inclusivo e os materiais didáticos. Eles foram
os primeiros pedagogos da educação pré-escolar a romper com a educação verbal e tradicionalista
de sua época. Sugeriram a educação sensorial, tendo como base a utilização do lúdico e o parque
inclusivo e dos materiais didáticos, que teria que traduzir por si a crença em uma educação natural
dos instintos infantis, respeitando e dando voz a criança, fazendo ela protagonista de sua história.
Entendendo que o brincar, pelo ato de brincar estimula os fatores físicos, moral e cognitivo,
dentre outros, porém ele justifica, que também, seja importante a orientação do adulto para que ocorra
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o desenvolvimento da criança. Neste sentido as escolas adotaram suas teorias, percebendo o brincar
como atividades orientadas e também livres. Os brinquedos passaram a ser vistos como base para
a atuação do brincar nas escolas, possibilitando assim a obtenção de capacidades e saberes, sendo
eles brinquedos pedagógicos e os brinquedos heurísticos.
A criança deve ser compreendida como um ser em pleno desenvolvimento, é importante que
as escolas e os educadores, incentivem a prática do jogo, como forma de aperfeiçoar esse desenvolvimento infantil, ela cresce brincando com o mundo a sua volta.
Para Duprat (2015), a ludicidade aproxima as crianças e é a partir dela que ambas aprendem
a trabalhar em equipe, passam a entender que a competição é necessária em relação ao desafio
e a superação, devem saber ainda que as regras existem para estabelecer uma ordem, e que se
trabalharem em grupo, poderá obter mais sucesso. O ato de jogar nada mais é que a construção do
conhecimento aliada ao prazer, e com este prazer a criança aprende brincando.
O ato de brincar não significa especialmente apenas diversão sem fundamento e razão, caracteriza-se como uma das maneiras mais complexas da criança comunicar-se consigo mesma e
com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece por intermédio de trocas experimentais mútuas
de toda sua vida. Sendo assim, através da brincadeira, e da socialização a criança consegue desenvolver conhecimentos relevantes, como, por exemplo, memória, imitação, atenção, imaginação, entre
outros, que proporcionem à criança o desenvolvimento de determinadas áreas da personalidade, a
saber: afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.
Para Duprat (2015), a aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social e o jogo
constituem uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do desenvolvimento cognitivo
e o do social. O jogo pedagógico pode ser um instrumento da alegria, quando utilizado de maneira
correta e absorvido com sabedoria. Uma criança que joga, antes de tudo o faz porque se diverte,
mas dessa diversão emerge a aprendizagem e a maneira como o professor após o jogo, trabalhar
suas regras pode ensinar-lhes esquemas de relações interpessoais e de convívio ético.
Trabalhar com o lúdico e o parque inclusivo é fazer que a criança aprenda de forma prática,
interativa e alegre, ou seja, participando de atividades mais descontraídas o aluno se sente feliz e
motivado e ao mesmo tempo adquire o seu conhecimento de forma prazerosa, com ele mesmo e
o mundo a sua volta. Dessa mesma maneira ocorre a brincadeira, pois para o autor a experiência
criativa começa a partir do momento em que se pratica essa criatividade e isso aparece em primeira
instância através da brincadeira. Contudo, para a autor é essencial que o adulto não interfira durante
estes momentos, pois as descobertas que ocorrem levam ao amadurecimento, que será importantíssimo para o início de suas atividades cultural e social.
Para Raul (2011), A escola e reconhecida como uma fase de transformação na vida dos quais
a frequentam, portanto se o ambiente onde este individuo frequenta é convidativo, esta transformação ocorre de forma mais agradável. Muitas vezes visualizamos escolas mecânicas com atividades
repetitivas que desfocam o educando e tirem seu interesse de frequentar a escola.
Mas como não perder o foco de escola transformadora e trazer o aluno para dentro dela? Para
Duprat (2015), a brincadeira pode ser um espaço privilegiado de interação e confronto de diferentes
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crianças com pontos de vistas diferentes. Nesta vivência criam autonomia e cooperação compreendendo e agindo na realidade de forma ativa e construtiva. Ao definirem papéis a serem representadas
nas brincadeiras e no processo de duração e do espaço nos diferentes temas de jogos, as crianças
têm possibilidades de levantar hipóteses, resolver problemas e a partir daí construir sistemas de
representação, de modo mais amplo, no qual não teriam acesso no seu cotidiano.
Tiram- se as atividades impressas que abarrotam as salas de educação infantil e insere-se
o lúdico e o parque inclusivo com brincadeiras e jogos que estimulem a criança a pensar e a criar.
Esquecem-se os papéis por um tempo, não que sejam menos importantes, mas são desnecessários
quando são utilizados em peso.
Como na escola pesquisada CEMEI Palmares, as crianças foram estimuladas a criar e a
brincar sozinhas ou acompanhadas de seus professores, pai e colegas. Como foi visto na estatística
anterior 82% das crianças melhoraram suas dificuldades na linguagem oral, devido não só ao uso das
atividades diárias da sala que já foi citada muitas vezes mecânica, mas também o uso das cantigas
com instrumentos musicais construídos por eles mesmos.
Diante de tantas conquistas é notório dizer que houve um aumento de 76% da participação
da família na escola devido ao projeto realizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que quando chegamos no quarto trimestre, em meados de outubro a participação
da família na escola aumentou de forma significativa pois tomaram a frente do projeto como algo
primordial ao aprendizado das crianças. Professores e gestores relataram que a participação da família na escola melhorou bem mais com o projeto, pois os pais perceberam que o lúdico e o parque
inclusivo são importantes tanto na escola como em casa. Pais relataram também que as crianças
que brincam ao invés de ficar no celular ou assistindo televisão ficam mais calmas e desenvolvem
-se melhor. Alguns pais e pessoas da comunidade em si utilizaram os conhecimentos adquiridos na
construção de brinquedos e jogos desenvolvidos na escola para passar para seus conhecidos do
bairro e de outras comunidades.
Fotos das atividades realizadas são expostas sempre, e os pais estão com ideia de uma feira
cultural que demonstre todo trabalho realizado na escola e arrecade fundos para a mesma. A partir
desses relatos a escola pesquisada passou a utilizar e a fazer diversas oficinas de brinquedos, brincadeiras e jogos na escola envolvendo a família e a comunidade em si.
As escolas em âmbito geral devem reorganizar-se e esquecer o mecanismo de atividades
impressas e inserir o lúdico e o parque inclusivo em seu espaço de forma a bem acolher essas crianças, não provocando rupturas e impactos negativos no processo de escolarização, mas sim trazer
relevância ao desenvolvimento do educando.
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RESUMO
Este estudo analisa a alfabetização numa configuração de letramento, pois não basta saber o código linguístico se não contextualizá-lo, compreendê-lo, não fizer parte da vida do aluno. O professor
deverá acolher seu aluno, sendo o mediador e facilitador de aprendizagem, para que não corra o
risco desse frustrar-se com a escola e evadir-se. A pesquisa tem por objetivo geral identificar os
motivos pelos quais alguns alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental não são alfabetizados
e letrados como se espera, para seguirem adequadamente o próximo ano letivo. Este estudo foi
desenvolvido para pesquisa bibliográfica embasada em material apresentado, tendo como respaldo
os livros, estudos científicos e por meio ainda de informações de arquivos eletrônicos obtidos por
meio de acervos de bibliotecas virtuais, google acadêmico. O presente estudo, pautou-se em uma
revisão de literatura, onde se utilizou como fonte teórica de investigação científica autores condizentes à temática apresentada. A pesquisa bibliográfica foi estruturada em uma fundamentação teórica,
para tornar mais clara e objetiva a pesquisa qualitativa, quando o tratamento dos dados ocorreu
diante de análise de conteúdo, visualizando o que foi realizado nesse estudo dos últimos 25 anos.
Questiona-se pelo grande número de alunos que não podem ser retidos no primeiro ano do Ensino
Fundamental e automaticamente vão para o segundo ano, mesmo sem ter apreendido os conteúdos
básicos do desse ano. Embora não tenha desenvolvido competências e habilidades suficientes para
seguirem, a progressão continuada não permite que haja retenção dele.
Palavras-chave: Família; Maturidade Emocional; Estratégias Didáticas; Desenvolvimento Cognitivo;
Intervenções Pedagógicas.
INTRODUÇÃO
Este estudo analisa a alfabetização numa configuração de letramento, pois não basta saber o
código linguístico se não contextualizá-lo, compreendê-lo, não fizer parte da vida do aluno. A leitura
e escrita para ele tem que fazer sentido, caso contrário será em vão o ensino e aprendizagem. O
professor deverá acolher seu aluno, sendo o mediador e facilitador de aprendizagem, para que não
corra o risco desse frustrar-se com a escola e evadir-se.
A escolha do tema se justifica pelo grande número de alunos que não podem ser retidos no
112

Revista Territórios

Setembro 2021

primeiro ano do Ensino Fundamental e automaticamente vão para o segundo ano, mesmo sem ter
apreendido os conteúdos básicos do primeiro ano. Embora não tenha desenvolvido competências e
habilidades suficientes para seguirem, a progressão continuada não permite que haja retenção de
aluno. Muitas vezes se questiona se a criança não apreendeu em consequência da má estratégia
didática do professor, ou se a família foi omissa durante a escolarização, ou ainda se a criança não
estava apta para receber tais conteúdos.
Diante do exposto, pergunta-se: Por que uma mesma metodologia de ensino utilizada em sala
de aula pelo professor não atinge a todos os alunos e alguns não são alfabetizados como deveria?
A pesquisa tem por objetivo geral identificar os motivos pelos quais alguns alunos do primeiro
ano do Ensino Fundamental não são alfabetizados e letrados como se espera, para seguirem adequadamente o próximo ano letivo e como objetivos específicos compreender a função da família na
fase de alfabetização e letramento da criança, estudar os impactos da falta de maturidade cognitiva e
emocional da criança no processo de alfabetização, gerando falta de interesse, discutir como alguns
tipos de falhas na estratégia didática podem ocasionar baixo rendimento na fase de alfabetização.
Este estudo será desenvolvido para pesquisa bibliográfica embasada em material apresentado, tendo como respaldo os livros, estudos científicos e por meio ainda de informações de arquivos
eletrônicos obtidos por meio de acervos de bibliotecas virtuais, google acadêmico. O presente estudo, pautar-se-á em uma revisão de literatura, em que se utilizará como fonte teórica de investigação
científica autores condizentes à temática apresentada, dentre os quais se destacarão: função da
família, maturidade cognitiva e emocional, estratégias didáticas. Os autores selecionados para responder os questionamentos da pesquisa serão: Polonia e Dessen (2007), Szymanski (2010), Soares
(2004) e Demo (1997). A pesquisa bibliográfica será estruturada em uma fundamentação teórica,
para tornar mais clara e objetiva a pesquisa qualitativa, quando o tratamento dos dados ocorrerá
diante de análise de conteúdo, visualizando o que será realizado nesse estudo dos últimos 25 anos.
FUNÇÃO DA FAMÍLIA EM FASE DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
A família tem grande importância na fase da nos anos iniciais do Ensino Fundamental em período de alfabetização e letramento da criança, a participação ativa terá uma boa influência na vida
escolar. É o momento que a criança começa a se socializar e interagir com seus colegas e professores, nesse contexto educacional é relevante que se dê bastante valor ao conhecimento que essa
criança já traz ao começar a frequentar a escola. É a bagagem acumulada pela sua própria vivência.
Dialogar com uma criança e um adolescente não significa abdicar da autoridade:
significa instaurar um pensar crítico; mostrar sensibilidade e abertura para compreender o outro; ter confiança na sua capacidade de compreensão; estar disponível
para criar novas soluções; considerar os fundamentos éticos da educação; transmitir o conhecimento e a interpretação do mundo. Não significa ausência de conflitos,
pois eles estão presentes na dialética entre o vivido e o pensado. É na sua superação que se constrói um novo saber (SZYMANSKI, 2010, p. 35).

Até então a criança só conviveu em família e na escola de Educação Infantil cujos propósitos
são totalmente diferentes dos que virão nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Há de se respeitar
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a experiência cultural que a criança traz, mas é interessante mostrar-lhe que o conhecimento novo
também é necessário. A família precisa participar ativamente da vida escolar de seu filho e não apenas transferir a responsabilidade da alfabetização e letramento à escola.
Como se pode ver, a família como contexto de desenvolvimento é um fenômeno
muito complexo cuja compreensão é dificultada pelo número de fatores envolvidos:
interdependentes, internos e externos à família e que apresentam efeitos cumulativos, ao longo do tempo. A relação com o ambiente social mais amplo tem feito nos
modos das famílias agirem com seus filhos e interferem no tipo de desenvolvimento
que promovem (SZYMANSKI, 2010, p. 28).

O referido autor acrescenta ainda,
O desenvolvimento psicológico da criança é afetado: (a) pela recíproca entre os ambientes mais
importantes nos quais a criança (por exemplo, na família- creche, na família-escola, entre outros); (b)
pelo que ocorre nos ambientes frequentados pelos pais (por exemplo, no trabalho, nas organizações
comunitárias, entre outros); (c) e pelas mudanças e/ou continuidade que ocorrem com o passar do
tempo no ambiente em que a criança vive e que têm um efeito cumulativo (SZYMANSKI, 2010, p. 28).
É comum professores reclamarem de famílias que dão pouca ou nenhuma assistência em casa
aos seus filhos (independente de classe social) e acabam sobrecarregando na escola as obrigações
educacionais em razão da falta de participação no acompanhamento educativo. Isso prejudica os
alunos, tem efeito negativo essa ausência.
Nota-se, frequentemente, uma confusão quanto à quem cabe, a educação das
crianças e quais aspectos são específicos de cada instituição. Algumas professoras
queixam-se de que as famílias delegam a elas toda a educação dos filhos e, com
razão, sentem-se sobrecarregadas e mesmo incapazes de realizar tal tarefa. Algumas vezes, as famílias sentem-se desautorizadas pela professora, que toma para si
tarefas que são da competência da família (SZYMANSKI, 2010, p. 111).

Por esse motivo a criança vai se sentir muito mais confiante ao perceber que a escola e sua
família estão unidas em razão de seu desenvolvimento escolar, ela certamente se sentirá mais confortável e segura dessa forma. No meio escolar, o aluno vai aprender a se socializar além de alfabetizar-se, vai compreender que é preciso ter respeito por todos, a conviver de maneira harmoniosa
não só em casa, mas em sala de aula também, a experienciar situações novas.
A aula já não pode ser tomada como didática central; o mais importante relaciona-se aos ambientes instigadores de aprendizagem, que façam, convergir à presença
exemplar de uma educador capaz de reconstruir conhecimento com esforço reconstrutivo permanente dos alunos (DEMO, 1997, p. 88).

À vista disso, é de conhecimento geral que a família ao longo dos anos mudou o perfil, não
seguindo mais moldes estruturados exigentes que se atribuíam décadas passadas. Diante disso,
Dessen e Polonia (2005, p. 22), afirmam que:
Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família constitui a unidade dinâmica
das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado grupo social. Ela é a matriz da aprendizagem humana, com significados
e práticas culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de construção individual
e coletiva.
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O aluno sente a interferência provocada por essas modificações familiares. “A conjugação
de todos esses fatores acarretará uma redefinição do lugar do filho, que terá por consequência um
forte desenvolvimento e diversificação do papel educativo da família” (NOGUEIRA, 2006, p. 160).
A relação afetiva estabelecerá o crescimento benéfico ou não da criança, que deverá ter um
desenvolvimento intelectual, social, motor e emocional para, assim, poder enfrentar as insatisfações
que surgirem, bem como o ajustamento e convívio social necessários.
No que tange à família ocidental, característica dos países industrializados, um rápido balanço demográfico de suas principais mutações inclui: a) diminuição do número de casamentos, em benefício de novas formas de conjugalidade (em particular,
as uniões livres); b) elevações constantes da idade de casamento (e de procriação);
c) diversificação dos arranjos familiares com a difusão de novos tipos de famílias
(monoparentais, recompostas, monossexuais); d) limitação da prole, associada à
generalização do trabalho feminino, ao avanço das técnicas de contracepção e às
mudanças nas mentalidades. Se, no passado, a procriação constituía a finalidade
principal (e “natural”) do casamento – e altas taxas de mortalidade infantil tornavam
incerta a sobrevivência de um filho –, na contemporaneidade, ter ou não ter filhos
torna-se uma deliberação do casal que agora detém meios de controlar o tamanho
da prole e o momento de procriação (NOGUEIRA, 2006, p.159).

Nessa configuração, em fase de alfabetização e letramento, não só o professor é figura marcante, mas os pais também. Lembrando que os primeiros educadores são os pais, o modelo que o
aluno traz ao chegar à escola, é aquele que apreendeu em casa, ou seja, com os familiares.
Entretanto, não se trata, nem dos pais prestarem uma ajuda unilateral à escola, nem
de a escola repassar parte do seu trabalho para os pais. O que se pretende é uma
extensão da função educativa (mas não doutrinária) da escola para os pais e adultos responsáveis pelos estudantes. É claro que a realização desse trabalho deverá
implicar a ida dos pais à escola e seu envolvimento em atividades com as quais ele
não está costumeiramente comprometido (PARO, 1999, p.4).

Toda ligação e entendimento que tem de mundo, é dada pelos pais, tanto cultural, como social,
afetiva, cognitiva e comportamental. É inegável designar a valorização familiar no que diz respeito
ao sucesso de aprendizagem de uma criança nos anos inicias do Ensino Fundamental.
Esse novo modelo de família alarga de forma intensa a responsabilidade parental
em relação aos filhos. Estes últimos funcionam como um espelho em que os pais
veem refletidos os acertos e erros de suas concepções e práticas educativas – os
quais costumam se fazer acompanhar de sentimentos de orgulho ou, ao contrário,
de culpa (NOGUEIRA, 2006, p.160).

Por esse motivo, a escola e a família devem portar-se de modo integrado e colaborativo, pois
o maior favorecido é a criança. A sintonia entre a família e a escola vai refletir na qualidade do ensino
e aprendizagem da criança, tudo que o aluno sabe é de interesse do professor também, por isso o
seu conhecimento de mundo tem que ser valorizado e respeitado pelos adultos.
A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais, para passar
informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e também sobre
as questões pedagógicas. Só assim, a família irá se sentir comprometido com a melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvimento de seu filho como ser humano
(PARO, 1999, p.30).

A escola jamais poderá assumir a função familiar, já que são papéis distintos, entretanto muitos pais são omissos em suas obrigações e se rogam no discurso de trabalharem demais. Não é
responsabilidade da instituição escolar a educação dos filhos, esses compromisso é dos pais, a falta
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dele acarreta sérios problemas às crianças em formação.
Por melhor que seja essa escola, por mais bem preparados que estejam seus professores, nunca a escola vai suprir a carência deixada por uma família ausente. Pai,
mãe, avó ou avô, tios, quem quer que tenha a responsabilidade pela educação da
criança deve participar efetivamente sob pena de a escola não conseguir atingir seu
objetivo (CHALITA, 2001, p. 18).

Tendo consciência dessa necessidade de aproximação, a escola precisa interagir com a
família e promover condições para que isso aconteça no espaço escolar de seu filho, mesmo que
seja a tradicional reunião de pais, que é um modo de se vincular um diálogo entre as partes, ainda
que formalmente.
O aluno tem que ser amado, respeitado, valorizado. Não é um carrinho vazio de supermercado
em que alguém coloca o que bem entende, e o carrinho vai aguentando tudo que é nele jogado. Ao
contrário, o aluno é um gigante que precisa ser despertado (CHALITA, 2001, p. 257).
É vital que a família esteja em harmonia e seja participativa com a escola, isso vai colaborar
para a criança sentir-se mais segura. A performance educativa da criança torna-se satisfatória quando
os pais se envolvem com suas atividades escolares, ela se sente amparada, confiante, firme.
Essa erosão do apoio familiar não se expressa só na falta de tempo para ajudar as
crianças nos trabalhos escolares ou para acompanhar sua trajetória escolar. Num
sentido mais geral e mais profundo, produziu-se uma nova dissolução entre família,
pela qual as crianças chegam à escola com um núcleo básico de desenvolvimento
da personalidade caracterizado seja pela debilidade dos quadros de referência, seja
por quadros de referência que diferem dos que a escola supõe e para os quais se
preparou (TEDESCO, 2002, p. 36).

Diante do exposto, percebe-se que a escola vem sendo afligida pelas mudanças sucedidas
na sociedade, algumas crianças ficaram sem referência familiar e expostas ao desconforto de não
ter afeto dos pais. Uma das implicações estão na aprendizagem. Para De Sordi e Ludke (2009, p.13):
A escola é um dos espaços que mais sofrem as consequências das mudanças que ocorrem
na sociedade. Advoga-se que as escolas devem rejuvenescer seus objetivos e processos de trabalho
tidos como defasados em relação às demandas do mercado de trabalho. Espera-se que respondam
com prontidão aos desafios impostos pelos novos contextos sociais, que implicam mudanças paradigmáticas na forma de aprender e ensinar.
Com a apropriada diretriz, a família precisa encontrar meios para olhar seus filhos e educá-los
devidamente. Todavia, “não pode deixar de ser dito que sentimentos são ingredientes na construção
de nosso modo de ver o mundo”. (Szymanski, 2003, p.36). A estruturação de uma boa relação entre
pais e escola pode começar quando um der suporte ao outro, ambos fazendo uma parceria.
FALTA DE MATURIDADE COGNITIVA E EMOCIONAL DA CRIANÇA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
É preciso fazer uma reflexão madura sobre alunos que não acompanham o ano referente a
sua escolarização e se realmente tem atingido seus intentos, pois há de se pensar na qualidade de
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aprendizagem deles quando chegam no ano seguinte. Para Charlot (2000), a escola deve ponderar o
conhecimento que o aluno possui, pois é inadmissível que ele não seja capaz de realizar algo novo.
A leitura positiva busca compreender como se constrói a situação de um aluno que
fracassa em um aprendizado e, não, “o que falta” para essa situação ser uma situação de aluno bem-sucedido. Um aluno fracassa, atrasa-se em sua escolaridade,
vê-se em dificuldade na escola: pode-se explicar isso a partir do que ocorreu com
ele, do que ele fez, do que ele pensou e não, apenas, a partir do que não ocorreu
com ele, do que ele não fez, do que ele não pensou? Trata-se, insisto, de explicar de
outra maneira uma situação na qual o aluno efetivamente fracassou, e não, ou não
só, de invocar, de modo “otimista”, o fato de ele ter tido sucesso em outra situação
ou em outro momento. [...] Raciocinar em termos de carência é pensá-lo como um
objeto incompleto, do ponto de vista do dominante, que se situa como sujeito realizado e vê e trata o dominado como objeto. Procurar compreender o fracasso como
uma situação que advém durante uma história é considerar que todo indivíduo é um
sujeito, por mais dominado que seja (CHARLOT, 2000, p. 31).

Dessa forma, não se deve enxergar o aluno de maneira vazia ou incompleta, mas por alguma
razão ele não compreendeu determinado assunto e precisa de uma outra orientação, porque ele em
via de regra, é como qualquer outro colega de sala de aula que tem suas vontades, tem seu conhecimento de mundo, faz suas próprias compreensões e é produto de uma educação. Para Charlot
(2000, p. 34), “estudar a relação com o saber é estudar esse sujeito enquanto confrontado com a
necessidade de aprender e a presença de ‘saber’ no mundo”.
A recuperação paralela que vem sendo feita para crianças que não assimilaram a alfabetização nem sempre corresponde às expectativas e defasagem aumenta, já que a criança vai para o
ano seguinte carregada de incertezas. Por vezes, a criança passa pelos três anos iniciais do Ensino
Fundamental que corresponde a alfabetização sem conseguir alfabetizar-se e a aprendizagem fica
comprometida.
[...] voltar, tentar de novo, adquirir o que perdeu, e não pode ser entendido como um
processo unilateral. Se o aluno não aprendeu, o ensino não produziu seus efeitos,
não havendo aqui qualquer utilidade em atribuir-se culpa ou responsabilidade a
uma das partes envolvidas. Para recobrar algo perdido, é preciso sair à sua procura
e o quanto antes melhor; inventar estratégias de busca, refletir sobre as causas,
sobre o momento ou circunstâncias em que se deu a perda, pedir ajuda, usar uma
lanterna para iluminar melhor. Se a busca se restringir a dar voltas no mesmo lugar,
provavelmente não será bem sucedida [...] Nesse sentido, a recuperação, para ser
eficiente, deve estar inserida no trabalho pedagógico, realizado no dia-a-dia escolar.
Deve fazer parte da sequência didática do planejamento de todos os professores
(GOUVÊA, 1998, p. 14).

A função da escola é ensinar e no primeiro ano cabe a alfabetização e letramento, quando
isso não acontece, o maior desafio é fazer que essa criança aprenda e quando isso não acontece na
idade certa que compreende entre 6 a 7 anos, fica a dúvida se reprovar é a solução, se não seria mais
traumático para a criança recomeçar o mesmo ano letivo, mesmo sabendo da aprovação automática.
Uma possível solução para contornar esse problema seria a adoção de políticas públicas mais claras com relação à recuperação paralela. Entendemos que a legislação deve ser mais específica, coibindo a mera aplicação de provas e regulamentando espaços e momentos reais de acompanhamento ao aluno com dificuldade, além
de acompanhamento profissional adequado (DUTRA; MARTINS, 2012, p.159).

Dessa forma, é preciso que o professor desperte vontade no aluno em aprender, assim como
de recuperar conteúdos que não foram bem fixados, para isso é necessário a mediar o conhecimento
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e o aluno na tentativa dele resgatar a confiança em si mesmo. Os autores acreditam que:
No entanto, entendemos que a adoção de novas políticas é mais eficiente quando
o professor incorpora a ideia. Para isto, a recuperação merece ser mais bem discutida nos cursos de formação e nos programas de capacitação de professores. Estes devem reconhecer sua responsabilidade no processo, mas também devem ser
também ouvidos. Anseios e frustrações dos profissionais da educação deveriam ser
ouvidos e compreendidos, as propostas deveriam ser construídas em conjunto, de
acordo com cada contexto, de modo a realmente promover o crescimento daquele
que precisa de ajuda (DUTRA; MARTINS, 2012, p.159).

Antes de mais nada, o professor tem que conhecer seu aluno o suficiente para saber o que o
estimula para desenvolver um trabalho de recuperação de conteúdo. Se o aluno não sentir motivação, não vai querer passar por algo que já o desagradou anteriormente. Dessa forma, o professor
é o mediador entre a aprendizagem a ser estudada novamente e seu aluno. É preciso resgatar o
sentido básico em querer aprender algo porque aquilo o beneficiará de alguma forma. Para o aluno,
aprendizagem deve ter coerência, nexo, propósito, caso contrário não terá razão de ser.
O que é repetência? Quando uma criança na aprendizagem, a escola lhe oferece
uma segunda oportunidade: recomeçar o processo de aprendizagem. É esta uma
solução? Reiterar uma experiência de fracasso em condições idênticas não é, por
acaso, obrigar a criança a repetir seu fracasso? (FERRERO; TEBEROSKY, 1985,
p. 101).

Nesse sentido, muitos professores reclamam que não encontram apoio familiar nas pendências
educativas dos filhos, responsabilizando totalmente à escola a incumbência de escolarização. Com
isso, alguns professores se sentem desalentados com seu trabalho e instala-se um círculo vicioso
em torno da depreciação educacional.
As famílias têm de dar acolhimento a seus filhos: um ambiente estável, provedor,
amoroso. Muitas, infelizmente, não conseguem. Por questões pessoais. Relacionamento com filhos e de casal não é coisa assim tão fácil para muitas pessoas
(SZYMANSKI, 2011, p. 99).

Há necessidade do professor proporcionar atividades em que favoreça o aluno a pensar e é
preciso que seja ouvido. É indispensável dar voz ao aluno, saber como ele pensa diante de determinados obstáculos ou situações. De acordo com Raths et al. (1973, p. 4), “o bom ensino é reconhecido pela qualidade das experiências que ocorrem na escola”, somente assim os alunos terão um
crescimento qualitativo.
Raths et al. (1973, p. 58) recomendam práticas que geram ocasiões para os alunos refletirem;
como:
•

A “observação”: permite ao aluno procurar, perceber e discriminar cuidadosamente acontecimentos, objetos, cenas; favorece a compreensão das diferenças e a descoberta de
informação.

•

A “comparação”: possibilita colocar-se frente às diferenças e semelhanças de determinado objeto ou situação; buscar pontos divergentes e convergentes de ideias ou processos;
relacionar presenças e ausências, verificar relações mútuas.

•

A “classificação”: propicia examinar, separar, colocar em grupo, conforme categorias estabelecidas, dar ordem à existência, pensar sozinho, procurar conclusões pessoais. Exige
118

Revista Territórios

Setembro 2021

análise e síntese.
•

O “resumo”: proporciona elaborar, de modo conciso, o assunto ou a ideia, sem que se
percam aspectos relevantes; por vezes, podem ser combinadas a operação de resumo
com a de comparação.

•

A “interpretação”: oportuniza ao aluno explicar o sentido de determinadas coisas, conceder
e negar sentido às suas experiências.

•

A “crítica”: permite ao aluno fazer julgamentos, análises e avaliações de objetos, de processos e, conforme um padrão estabelecido, exige observação atenta e crítica das qualidades
do que está sendo verificado.

Nesse sentido, a adequação do conhecimento do aluno sai da submissão do professor. O aluno
precisa se sentir ativo, dinâmico para funcionar a recuperação. Caso o aluno só obedecer, não terá
necessidade de pensar. A passividade não acrescentará algo novo que ainda não tenha apreendido
e passará a ter significado desde então.
As atividades rotineiras – por exemplo, repetir a tabuada, repetir respostas a determinadas perguntas, resolver exercícios mecânicos, rotineiros – podem contribuir
para algumas funções importantes, por exemplo, desenvolver habilidades vitais,
mas sob condições normais o aluno simplesmente “passa por alguma coisa”, suporta as coisas de maneira obediente e “não pensante”. No entanto, mesmo essas tarefas rotineiras, com reflexão e análise, podem tornar-se experiências significativas
(RATHS et al, 1973, p. 359).

Nessa configuração, o fundamental numa recuperação não é a nota, mas a melhoria do conteúdo, como também aprimorar os métodos avaliativos. Dentro desse conceito, na aprendizagem
está envolvida a questão afetiva do aluno, por isso se pede uma educação dialogada, reflexiva,
compartilhada entre todos os membros da escola.
Em qualquer circunstância, o primeiro caminho para a conquista da atenção do
aprendiz é o afeto. Ele é um meio facilitador para a educação. Irrompe em lugares
que, muitas vezes, estão fechados ás possibilidades acadêmicas. Considerando o
nível de dispersão, conflitos familiares e pessoais e até comportamentos agressivos
na escola hoje em dia, seria difícil encontrar algum outro mecanismo de auxílio ao
professor mais eficaz (CUNHA, 2008, p.51).

A afetividade e inteligência são fundamentais nos anos iniciais do Ensino Fundamental e é
por esse caminho que deve seguir o professor com suas atividades didáticas. O psiquismo infantil
está envolto nessas relações sociais, que compreendem o afeto, cuidado, acolhimento, atenção, daí
a importância do professor estar atento com seu aluno, para ele isso traz conforto que se traduz em
uma boa aprendizagem.
Os sentimentos e as operações intelectuais não constituem duas realidades separadas e sim dois aspectos complementares de toda a realidade psíquica, pois
o pensamento é sempre acompanhado de uma tonalidade e significado afetivo,
portanto, a afetividade e a cognição são indissociáveis na sua origem e evolução,
constituindo os dois aspectos complementares de qualquer conduta humana, já que
em toda atividade há um aspecto afetivo e um aspecto cognitivo ou inteligente (PIAGET, 1983, p.15).

Por fim, todos esses elementos são relevantes na formação global do aluno. O afetivo não é
mais importante do que o cognitivo, o professor só precisa saber construir uma aprendizagem como
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mediador dos interesses coletivos em sala de aula.
BAIXO RENDIMENTO NA FASE DE ALFABETIZAÇÃO
O professor na fase de alfabetização e letramento tem que ter em mente que cada aluno tem
um ritmo de assimilação diferente do outro, não há generalizações ou padrões a serem seguidos. É
preciso respeitar essa sucessão de situações que levam a compreensão de determinado conteúdo
por parte do aluno. Assim, as autoras apontas que:
Cada etapa tem uma função própria, e o adulto, ao se propor conhecer a criança,
tem de levar em conta a etapa de desenvolvimento da criança em questão e não
se tomar como referência. O que se enfatiza também é a importância do momento
presente – cada etapa deve ser vivida com seus objetivos e necessidades, e o entendimento a eles deve ser a preocupação do educador. Por outro lado, os objetivos
e necessidades vão variar conforme as condições de vida de que a criança dispõe.
É responsabilidade do adulto, e principalmente do educador, adequar o meio escolar às possibilidades e necessidades infantis do momento (ALMEIDA; MAHONEY,
2007, p.77).

Também é comum alguns professores de escolas públicas comentarem sobre a pouca participação dos pais na vida escolar dos filhos. Os pais, por sua vez, argumentam que trabalham longe
da escola, outros que têm que cuidar de outros filhos ou da casa.
Nota-se, frequentemente, uma confusão quanto à quem cabe, a educação das
crianças e quais aspectos são específicos de cada instituição. Algumas professoras
queixam-se de que as famílias delegam a elas toda a educação dos filhos e, com
razão, sentem-se sobrecarregadas e mesmo incapazes de realizar tal tarefa. Algumas vezes, as famílias sentem-se desautorizadas pela professora, que toma para si
tarefas que são da competência da família (SZYMANSKI, 2011, p. 111).

Dessa forma, além de cobranças diversas e transferência de responsabilidades, entende-se
que o ensino e aprendizagem precisam ser espontâneos, flexíveis e ao mesmo tempo dinâmico em
estruturas diversificadas de propostas educativas para que os alunos possam entender um objetivo
educacional. As autoras são enfáticas ao admitirem que:
O apoio que o professor dará ao aluno nessa travessia de criança a adulto terá
maior ou menor relevância dependendo de ele olhar muitas vezes para trás para
avaliar seu próprio desempenho; de olhar seu aluno com reverência ou acatamento,
lembrado sempre que a criança de hoje é o adulto de amanhã; de tomar em consideração, ter em conta suas condições de aprendizagem e as de seu meio; de seguir
as determinações, cumprir, observar, acatar o ritmo de desenvolvimento próprio de
sua etapa de formação (ALMEIDA; MAHONEY, 2007, p. 82).

Levando-se em consideração esses aspectos, em educação não pode aceitar mais a retenção
de um aluno por incompetência dele, pois em um ano letivo é inadmissível que o mesmo não tenha
apreendido nada e que houve uma falha generalizada por parte de todos que envolvem a escolarização. Estariam todos fadados aos fracasso: aluno e professor.
Quando as fontes de informação se multiplicam rapidamente em tempos de mudança acelerada
e passa a prevalecer nas sociedades contemporâneas a ideia do conhecimento em rede, a escola
deixa de ter papel tão marcado na pura transmissão do conhecimento, devendo transformar-se em
uma facilitadora do manejo de informação pelos alunos. Ao mesmo tempo, passa a ser entendida
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como espaço privilegiado de construção de identidades, do cultivo da cidadania e dos valores de
convivência que aspiram à melhoria da qualidade de vida. (...) No campo da aprendizagem se reiterou
a evidência de que o sujeito aprende em todos os momentos da vida e não apenas na escola, onde
permanece por um período limitado de tempo (PERRENOUD, 2004. p. 203).
A escola tem necessidade de ser mais atrativa para eles, por esse motivo que alfabetizar
letrando é tão importante, pois para os olhos discentes devem ser vistas integralmente e não em
facetas mal formadas, sem sentido. Nesse sentido, é preciso alfabetizar, porém também tem-se que
letrar o aluno. Somente alfabetizar não basta, para a autora:
Implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir
diferentes objetivos para informar ou informar-se, para interagir com os outros, para
imergir no imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória, para catarse...: habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos e gêneros de textos, habilidades de
orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses
protocolos, ao escrever: atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e informações e conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma diferenciada, segundo as circunstancias, os objetivos, o interlocutor (SOARES, 2004, p. 92).

Sendo assim, o professor passa a ser o mediador de novas aprendizagens, porém nem sempre isso ocorre de maneira satisfatória e acaba que algumas criança não apreendem os conteúdos
pertinentes necessários. Certas crianças podem não ter conseguido atingir os objetivos por vários
motivos, como por interferência emocional, intelectual, social, física, psicológica; pois naquele momento de aprendizagem poderiam ser que não houvesse significado algum para elas aquele tipo de
conhecimento.
O uso de estratégias deve ser adaptado às realidades distintas dos alunos e professores, às
demandas da comunidade e aos recursos disponíveis, levando em conta as condições e peculiaridades
de cada época ou momento histórico. Neste sentido, é importante identificar as condições evolutivas
dos segmentos: professores, alunos, pais e comunidade, em geral, para o planejamento de atividades no âmbito da escola. Em síntese, a escola é uma instituição em que se priorizam as atividades
educativas formais, sendo identificada como um espaço de desenvolvimento e aprendizagem e o
currículo, no seu sentido mais amplo, deve envolver todas as experiências realizadas nesse contexto.
Isto significa considerar os padrões relacionais, aspectos culturais, cognitivos, afetivos, sociais e históricos que estão presentes nas interações e relações entre os diferentes segmentos. Dessa forma,
os conhecimentos oriundos da vivência familiar podem ser empregados como mediadores para a
construção dos conhecimentos científicos trabalhados na escola (POLONIA e DESSEN, 2007, p. 26).
Por essa razão, o professor tem que ser um facilitador da aprendizagem, é ele quem tem que
perceber se o aluno está pronto para receber determinado conteúdo, caso contrário, o ensino se
frustrará e ele ficará com a aprendizagem comprometida.
O currículo escolar estabelece objetivos e atividades, conforme a série dos alunos,
facilitando o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem nas diferentes
faixas etárias. Desde o maternal até a educação de adultos, a escola tem peculiaridades em relação à sua estrutura física, à organização dos conteúdos e metodologias de ensino, respeitando e considerando a evolução do aprendiz, bem como
articulando os conhecimentos científicos às experiências dos alunos (POLONIA e
DESSEN, 2007, p. 23).
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Por essa razão que a escola usa como prática de ensino a alfabetização e letramento simultâneo de maneira que envolva a criança de forma mais atrativa, mais lúdica aos olhos infantis.
Alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando pela integração e pela articulação das várias facetas do processo de aprendizagem inicial da língua 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, como se faz hoje, sempre resultando no reiterado fracasso da escola brasileira em dar às crianças acesso efetivo ao mundo da
escrita (SOARES, 2004, p. 22).
Espera-se que dessa maneira as chances de assimilação do aluno aumente, já que é um
processo que acontece ao longo do Ensino Fundamental. Com essa certeza do envolvimento familiar na educação, não se pode mais tolerar que uma criança com rendimento escolar insatisfatório,
passe por aborrecimentos diante dos colegas, sentindo-se envergonhado e diminuído, jamais deve
se passar a ideia dele ser um fracassado e incapaz, pois isso ocasionaria mais problemas ainda,
como baixa autoestima e apatia.
A aprendizagem escolar é afetada por fatores afetivos e sociais, tais como os que
suscitam a motivação para o estudo, os que afetam a relação professor- aluno, os
que interferem nas disposições emocionais dos alunos para enfrentar as tarefas escolares, os que contribuem e dificultam a formação de atitudes positivas dos alunos
frente aos problemas e situações da realidade e do processo de ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 1990, p.87).

A criança entra no Ensino Fundamental aos seis anos e será alfabetizada e letrada por seus
professores que terão que ter a percepção de seus conhecimentos prévios, observar o comportamento
e sensibilidade, maneira de agir e falar. Esse composto faz com que a criança aprenda, contando
com a nutrição, maturidade, cultura, meio social, entre outros. Por essa razão, o professor precisa
acompanhar de perto seu aluno tanto aquele que se sobressai por ter desenvoltura positiva, quanto
aquele que tem baixo rendimento, pois não haverá reprovação, mas sim aprovação automática para
o próximo ano. É necessário ter consciência disso.
Definitivamente, a promoção automática não é solução para o problema da repetência. Isto porque, se infere da própria denominação, a passagem é automática,
isto é, os alunos são promovidos independentemente do que fizeram ou deixaram
de fazer. Ou seja, quer se tenha atingido os objetivos quer não, tenham ou não
preenchido os requisitos, a aprovação irá ocorrer. Deixa de ser relevante, assim, o
desempenho tanto dos alunos como dos professores. Coisa diversa é o empenho
em se atingir a meta da “repetência zero”, vale dizer, o objetivo de que todos sejam
promovidos. Aqui se trata de criar condições para que todos os alunos atinjam os
objetivos definidos para os diversos componentes que integram o processo de ensino-aprendizagem (SAVIANI, 2001, p.144)

Pela observação dos aspectos analisados, o ensino e aprendizagem do aluno acontece durante
os anos iniciais do Ensino Fundamental, dentro de uma estimulação familiar e escolar pelo progresso
da criança em sua vida escolar. Deve-se considerar a bagagem que a criança traz para a escola,
respeitá-la como cidadã e ajudá-la a se promover de maneira que possa fazer as leituras de mundo
com autonomia e eficiência, para isso é preciso alfabetizar e letrar os alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao realizar essa pesquisa, pode-se perceber que quando a criança é considerada como um
sujeito de direito, ativa e potente, sobrepondo-se aos preconceitos do mundo dominado pelos adultos, ela deixa pouco a pouco o anonimato em que vive e passa a ser vista como personalidade em
formação. A realidade da criança nem sempre é captada pelo professor. Muitas vezes, atitudes do
professor o impedem de ver, ouvir, sentir as inquietações infantis. Com isso, a criança permanece
na invisibilidade, ainda mais se tiver alguns transtornos que a impeçam de progredir cognitivamente
como os demais da sala de aula, entretanto isso pode acontecer por mera falta de conhecimento por
parte de quem ensina e desconhecimento dos pais sobre tais deficiências.
Foi por meio dos capítulos estudados que foi possível entender que no que concerne ao exercício da docência para alunos em fase de alfabetização e letramento, isso provoca a necessidade
de se pensar em outra abordagem, distante da tradicional, para o pensar e o agir pedagógico dos
professores. Ao se considerar a criança e a família que a cerca, depara-se com ações peculiares de
sua categoria geracional, produtora de culturas e portadora de sociabilidades, são levados a pensar
em um protagonismo compartilhado entre adultos-professores e crianças-alunos. Tendo consciência
do papel da família, também fica claro que a escola vem alicerçar a integração social. As estratégias
adequadas para viabilizar o bom desenvolvimento da criança, cabe ao professor esse chamamento
para assim sentir-se uma pessoa social e capaz.
Tal perspectiva considera a mediação qualificada e a interação humana do adulto que é o professor e das crianças entre si como categorias essenciais para a formação integral de cada sujeito.
Nesse sentido, a pesquisa assume que se pode afirmar a importância da intensidade dos relacionamentos. Incorre trazer a família para a escola, já que essa aproximação e envolvimento fará bem ao
aluno, oportunizando condições de se estabilizar não somente didático mas também emocionalmente.
Portanto, para Chalyta (2004), Cunha (2008) e Soares (1004), o aluno integrado no espaço
social do ambiente escolar tende a ser produtivo fora dele também, pois encontrará conforto afetivo
em qualquer situação e equilíbrio emocional para tomar decisões e se instalar como uma pessoa
capaz. Por essa razão, os objetivos propostos desde o início da pesquisa apontaram que em fase
de alfabetização e letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança precisa além do
equilíbrio emocional, necessita também de aulas atrativas e interessantes, em que aprender faça
sentido para ela.
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RESUMO
Este artigo tem o objetivo destacar a importância da existência poética na formação do leitor, transformando em projetos educacionais a base como ensino, tendo em vista a formação de um leitor
crítico atuante, construtor de muitos significados. Compreende-se a leitura como experiência múltipla,
a escola tem um espaço privilegiado de expansão desta experiência. Referente à formação integral
do leitor, pode-se ressaltar a necessidade do trabalho com os gêneros textuais em sala de aula,
ressaltando seu uso e funções sociais. Certamente contribuirá para a formação de leitores e futuros
educadores que compreendam a poesia como emoção, jogo de significados e mediadora de uma
prazerosa leitura. Assim, pode-se destacar a poesia pelas múltiplas possibilidades que oferece, por
percorrer vários gêneros, trabalhar a subjetividade. Porém, é necessário refletir sobre como a poesia
tem sido abordada em sala de aula, e se tem ressaltado o conhecimento do aluno, ou se tem sido
vítima das tão comuns armadilhas pedagógicas.
Palavras-chave: Poesia; Literatura; Formação de Leitores; Educadores.
INTRODUÇÃO
A incapacidade que várias pessoas possuem em compreender textos, embora saibam ler palavras e frases (analfabetos funcionais), nos leva a procurar maneiras para auxiliar o futuro leitor na
aquisição e desenvolvimento de uma prática leitora mais completa dentro do sistema educacional.
Uma prática onde o leitor possa, através da leitura, compreender a sua participação no mundo como
sujeito transformador com direitos e deveres. Assim, compreendendo o que lê ele possa questionar
a realidade na qual está inserido, posicionar-se de maneira crítica e responsável e exercer o seu
direito como cidadão nas mais diversas situações.
A leitura produz e desenvolve conhecimentos e através desses conhecimentos o leitor tem
acesso a várias realidades diferentes do seu contexto, as informações transformam sua participação
como cidadão político e social, ele modifica e é modificado, recebe, compara e transmite saberes,
modifica e ressignifica sua visão de mundo.
A introdução do ser humano ao mundo leitor começa antes do conhecimento das letras, antes
de conhecer os símbolos que formam as palavras. A criança tem contato com palavras e enredos
125

Revista Territórios

Setembro 2021

através das canções de ninar, das histórias, jogos e brincadeiras que fazem parte do universo infantil.
A estimulação precoce acontece naturalmente quando a criança brinca, canta, aprende versinhos, trava línguas, escuta, inventa, representa e conta histórias. Porém, há uma grande parcela
de jovens e adultos que, mesmo tendo frequentado a escola, são analfabetos funcionais.
Esses leitores apresentam dificuldades em assimilar, entender e transmitir o que foi lido. A
estimulação através de diversos gêneros literários, da escolha do leitor, dos versos, rimas e a poesia
presentes em canções que gostam podem auxiliar no desenvolvimento das suas habilidades leitoras.
Acredita-se que a poesia e a literatura possam ser de grande valor e ajuda na formação de
leitores mais preparados para decodificar, assimilar, desenvolver o senso crítico e opinar sobre o
entendimento do que foi lido, melhorando assim o nível do leitor.
A leitura é uma prática muito importante para criança, o hábito da leitura ou o fato de ouvir,
ensina, diverte, emociona, a criança ou até mesmo o adulto entra em outro mundo. A poesia é uma
forma muito especial de linguagem, falada ou escrita, ouvida ou lida. O jogo com sonoridade, musicalidade, ritmos que encontramos na poesia tornam sua leitura um ato prazeroso e divertido.
A fase de desenvolvimento do aluno é considerada essencial para construção de leitores
especialmente com a poesia, pois a mesma pode auxiliar no desenvolvimento da personalidade, no
crescimento intelectual e afetivo, na compreensão da realidade e de si mesmo. Portanto, seu ensino
na escola é fundamental para o enriquecimento do aluno e para a leitura e compreensão do mundo,
através da leitura de textos poéticos ocorre o estímulo dos sentidos, da capacidade crítica, do imaginário e da liberdade de expressão e o aprimoramento da linguagem.
Diante a literatura, a criança pode transformar-se em um adulto capaz de enfrentar a vida, é
na fase da infância que começam suas escolhas e uma boa poesia vai dar equilíbrio a ela. Portanto
a leitura traz possibilidades próprias para que cada pessoa se favoreça de sentidos e de significados
escritos, imagens, comportamentos, expressões. O ato de ler traduz uma experiência única, que exige
o estabelecimento de uma relação de prazer, implicando treino, esforço, capacitação, identificação e
principalmente interesse. Lendo o aluno vai preencher significações e recriar o mundo por meio da
imaginação. O contato com a literatura é considerado essencial para a boa formação da criança, pois
ajuda no desenvolvimento da personalidade, no crescimento intelectual e afetivo, na compreensão
do real e no exercício da consciência crítica.
A formação do leitor acontece principalmente na escola, em um processo contínuo. Esse leitor
deve ser entendido como um ser que estabelece uma relação profunda com a linguagem, e que experimenta o gosto e o prazer pela leitura. Lendo é possível instruir, educar e divertir. A escola enquanto
espaço privilegiado de formação de leitores, sendo o professor o mediador das experiências, faz-se
necessário analisar sobre a importância de se trabalhar com diversas categorias textuais, para que
esse leitor em formação estabeleça relações significativas entre a leitura e as situações comunicativas.
PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALUNO LEITOR

126

Revista Territórios

Setembro 2021

O pré leitor ao ser introduzido no mundo das letras no qual os objetos, sentimentos e palavras
são representados por símbolos aprende que esses símbolos, as letras, juntos se transformam em
palavras e a combinação das palavras em textos, e descobre que esses símbolos são o bilhete de
entrada no universo do leitor.
Ele começa a entender o significado da palavra, nomear os objetos, entender os sentimentos a
relacionar palavras a conceitos concretos e abstratos. É na infância que o futuro leitor tem o primeiro
contato com a poesia e com a literatura.
A formação do leitor começa antes do contato com as letras, palavras e textos no ambiente
escolar começam na infância. É na família, na comunidade, no meio social a que pertence que tem
início a sua leitura de mundo.
As brincadeiras e cantigas de roda, os versos, as parlendas, as fábulas, as cantigas de ninar
ouvidas quando ainda era bebê formam uma memória afetiva e o prepara para o mundo mágico da
poesia e literatura.
É através dessa descoberta, desse despertar para a novidade que movido pela curiosidade
natural diante do novo que ele pode adquirir o gosto, o prazer e o encantamento pela leitura. Segundo
Freire “A curiosidade ingênua de que resulta indiscutivelmente certo saber, não importa que metodicamente mais rigoroso, é a que caracteriza o senso comum”.
“O saber de pura experiência feito” (FREIRE, 2009, p.29). O leitor iniciante já deve entender,
ou ser estimulado a compreender que, aquelas palavras além de formar um texto tem um significado
além da palavra. Lendo o trecho de uma música conhecida nas brincadeiras infantis “atirei o pau no
gato, mas o gato não morreu” o leitor já deve ser capaz de entender ou ser auxiliado a compreender
que, essas palavras representam uma ação, a agressão a um animal.
Segundo Freire: De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da
palavra não é apenas precedida pela leitura de mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo “ou
“reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente (FREIRE, 1989, p.13).
(FREIRE, 1989, p.13). Então, através da leitura de uma música o leitor já pode desenvolver o
raciocínio, o senso crítico e formar opinião sobre o que leu, esse tipo de texto curto, facilita a compreensão. Se faz necessário aprender a utilizar o bom senso: O exercício do bom senso, com o qual
só temos o que ganhar, se faz no “corpo” da curiosidade.
Nesse sentido, quanto mais pomos em prática de forma metódica a nossa capacidade de
indagar, de comparar, de duvidar, de aferir, tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar e
mais crítico se pode fazer nosso bom senso. O exercício ou a educação do bom senso vai superando o que há nele de instintivo na avaliação dos fatos e dos acontecimentos em que nos envolvemos
(FREIRE, 2009, p. 62).
Outro exemplo são as fábulas, elas apresentam uma narrativa curta que pode ser em prosa
ou em verso, os personagens são animais ou objetos que executam ações características dos seres
humanos, e o objetivo do texto é levar o leitor a analisar os fatos e perceber o conselho, os valores
que esta história quer transmitir.
127

Revista Territórios

Setembro 2021

Esse tipo de leitura sucinta, de fácil compreensão e que apresenta animais como personagens
agradam muito os alunos e favorece o imaginário, a leitura de uma fábula leva o leitor a descobrir e
reconhecer a intenção do autor, qual mensagem está sendo apresentada e ele pode concordar com
ela ou não.
Ele pode comparar a narrativa com fatos reais do se contexto, pode assimilar ou transformar
os valores e opiniões utilizando sua própria leitura de mundo. Assim, esse tipo de narrativa pode ser
utilizado para, além de despertar e estimular o desenvolvimento do gosto pela leitura, apresentar valores, e levar os alunos a comentar suas opiniões elaboradas através da análise crítica do que foi lido.
Normalmente são na escola que a maioria das crianças tem o primeiro contato com as letras,
palavras e texto escrito, com o livro e com a leitura. O caráter formativo da escola pode, dependendo da maneira como o professor (que é o intermediário entre o futuro leitor e a leitura) trabalhar a
iniciação do leitor, despertar o amor ou a aversão pelos livros.
Rousseau nos fala que: “a literatura é uma arte cuja utilidade pode se tornar sensível em
qualquer idade.”, e pergunta: “Por que a leitura uma arte tão útil e tão agradável, é um tormento para
a infância?” (ROUSSEAU, 1951, p.116 apud CERIZARA, 1990, p.132).
O prazer da leitura está vinculado com a utilidade, a curiosidade, a descoberta de novos
horizontes que eram desconhecidos, mas que a partir do momento que aprendeu a ler passam a
fazer sentido, se relaciona com a leitura de mundo com o contexto do leitor. É necessário que o leitor
iniciante perceba que a leitura tem várias funções além de decodificar o que está escrito, ele precisa
entender a função social da escrita.
Ou seja, para que o aluno se interesse pela leitura e escrita é preciso que antes entenda para
que sirva, qual o seu valor nas mais diversas situações, descubra sua importância e deseje se apropriar dessa ferramenta. Assim a resposta para a pergunta, por que a leitura pode ser um tormento?
É respondida por Rousseau:
Porque a constrangem a nela se aplicar a força, e a empregam em usos que a criança não
percebe. Uma criança não se mostra muito curiosa em aperfeiçoar o instrumento com o qual a atormentam; mas faça com que esse instrumento sirva aos seus prazeres, e logo ela se entregará sem
que você tenha que intervir. (ROUSSEAU, 1951, p.116 apud CERIZARA, 1990, p. 132).
Com o passar do tempo o leitor será obrigado a ler matérias com o objetivo de responder
provas, ser avaliado em matérias muito diversas de seus interesses, são necessárias, não depende
da sua vontade, porém se no início de sua jornada foi estimulado o prazer de aprender a aprender,
isso já não será motivo de tormenta.
Então no início, e continuamente, torna- -se necessário o contato com diversos gêneros além
dos livros didáticos. Segundo Souza: “O livro estético (prosa ou poesia) proporciona ao pequeno leitor
oportunidade de vivenciar histórias e sentir emoções, permitindo-lhe colocar em ação a capacidade
de imaginar e ter uma visão mais crítica do mundo” (SOUZA, 2004, p.64).
Nesse contexto o gênero fábula, que também pode ser apresentado em forma de versos,
agrada muito os leitores iniciantes. A fábula A cigarra e a formiga, atribuída a Esopo, é um exemplo
128

Revista Territórios

Setembro 2021

muito conhecido onde à formiga trabalha sem parar enquanto a cigarra passa o tempo todo cantando,
em algumas adaptações os finais da narrativa são diferentes.
A maioria das narrativas termina com a cigarra pedindo auxílio no inverno, pois está com frio
e fome e a formiga responde: Você cantou o verão todo, agora dance. Em outros finais a cigarra
é bem acolhida, recebe alimentos, amor, compreensão, carinho e um abrigo. A formiga e entende
que enquanto trabalhava a música da cigarra serviu para amenizar e alegrar seus dias de trabalho
e agora no inverno terá uma amiga para lhe fazer companhia e espantar a solidão.
Essa fábula, assim como várias outras, levam os alunos dos anos iniciais a se interessar pela
leitura, usam diversos tipos de objetos para reconta-las, representam e recontam utilizando a memória, criatividade e a imaginação. Quando é solicitado pelo professor que o aluno escreva uma fábula,
muitas vezes a escrita representa fatos reais da vida do aluno, proporcionando assim, um ganho no
conhecimento do professor sobre o aluno.
TIPOS EXISTENTES DE GÊNEROS TEXTUAIS
A Influência dos alunos nos diversos espaços sociais e a escola tem um papel importante de
intervenção nesse processo, ao desenvolver as competências comunicativas. Entretanto, torna-se
necessário o reconhecimento dos gêneros textuais, uma vez que eles são praticados a todo o momento e estão nas mais diversas situações. Charles Barman fala sobre o estudo indispensável dos
gêneros textuais,
Os alunos, ao terminarem seus estudos, precisam estar aptos a produzir muitas e diferentes
formas da escrita. Embora todas as formas da escrita que os alunos poderiam precisar sejam impossíveis de antecipar, os alunos precisam de habilidade e flexibilidade suficientes para se adaptar
às situações variantes da escrita (BAZERMAN, 2005, p. 16).
Os gêneros textuais foram criados para complementar a necessidade de identificar um texto
em todas as suas formas. A escola é o lugar mais apropriado para que se conheçam as variedades
textuais e os diversos gêneros existentes, pois é nela que o aluno se torna produtor de textos, devendo reconhecê-los corretamente.
No final da década de 90 houve a divulgação e implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pelo MEC, sendo reconhecido o estudo dos gêneros discursivos, contribuindo assim
para o enriquecimento das atividades comunicativas na sala de aula, ou seja, para auxiliar a prática
da leitura e da escrita.
O crescimento da tecnologia traz uma grande quantidade de categorias textuais, renovando
as já existentes ou criando nova, que vão se transformando e se adaptando aos outros modos de
escrita e de leitura. Esse acontecimento tecnológico diferencia as formas e funções de comunicação
restritas presentes nos livros didáticos. Os gêneros textuais não ficam parados ou limitados, muitos
pelo contrário, estão em constantes mudanças, adaptando-se às novas formas de comunicação da
leitura e da escrita em seu uso social.
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Antes da elaboração da BNCC, a maioria dos livros didáticos era restrita à apresentação de
textos narrativos e poesias fragmentadas, o aluno ficava preso em análises gramaticais e a percorrer
um caminho determinado dentro do texto. Na sala de aula a leitura de poemas era feitas de forma
mecânica para o ensino das rimas, do número de estrofes, da métrica e dos versos, o que mais interessava o aluno por este gênero textual, pois não era permitido degustar e apreciar a musicalidade
e os diversos sentidos que a poesia poderia transmitir.
Desta forma, cabe ao professor oferecer a leitura da poesia, assim como dos demais textos,
para que seus alunos sejam capazes de produzir e ler os diferentes gêneros textuais de forma mais
alegre e prazerosa, podendo, assim, sentir o gosto proporcionado pela leitura, interessando-se assim
por outros textos e acrescentando à sua experiência enquanto leitor.
É necessário sim realizar um trabalho de qualidade com textos literários em sala de aula,
principalmente garantindo a presença de textos poéticos. Sendo assim, a escolha da poesia para
dar início à tarefa de despertar o gosto pela leitura seria interessante, pois é um tipo de texto que
atrai as crianças por seu caráter lúdico e mágico (GEBARA, 1997).
Uma das características do poema é a sonoridade, que é geralmente provocada por rimas,
que podem vir intercaladas, rimando a primeira linha com a segunda. Conforme o dicionário Aurélio
o poema é uma “obra em verso ou não, em que há poesia.” Já a poesia “arte de criar imagens, de
sugerir emoções, por meio de uma linguagem que combina sons, ritmos e significados”. O ritmo é a
marca da poesia, a imagem é outro elemento, a sutileza que faz da poesia, além de criar imagens
na imaginação de quem lê ou ouve, podendo ser conhecidas ou fantasiosas.
Obedecer a uma métrica específica para construir frases, colocando números de palavras, ou
sendo livres conforme a emoção e vontade são as formas utilizadas por alguns poetas. Os poemas
podem descrever diferentes assuntos, como, vontades, sensações, emoções, desejos e vivências
do cotidiano das crianças O folclore também se manifesta, recuperando o trava-língua, provérbio,
canções de roda, dentre outros que podem inspirar composições poéticas, “capaz de aproximar do
leitor, criar imagens, sons, ritmos, que façam o brincar com a linguagem e descobrir novas formas
de se relacionar no mundo” (AGUIAR, 2001, p.131).
Entretanto, ela irá despertar as sensibilidades, brincar com os significados, levando a criança
a percebê-los como um sujeito construtor, aquele que questiona e transforma a realidade interior e
exterior. Encontram-se poemas narrativos, descritivos, expositivos ou mistos, podendo ter diversos
efeitos, como o lúdico, que diverte as crianças com ritmos e sons, o pedagógico que pretende ensinar
algo, também que aproximam situações de imaginações ao leitor, há ainda o tom lírico, onde pode
sensibilidade do leitor para temas intimistas.
Abramovich proferindo as palavras de José Paulo Paes cita que não é mais do que uma brincadeira com palavras. Nessa brincadeira, cada palavra pode e deve significar mais de uma coisa ao
mesmo tempo: isso aí e também isso ali. Toda poesia tem que ter uma surpresa. “Se não tiver, não
é poesia: é papo furado” (1989, p.67).
A POESIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL E O SEU PODER
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Hoje a leitura é reconhecida como uma ação indispensável à formação de cidadãos que por
meio do desenvolvimento do pensamento e da postura estão aptos a atuar na sociedade não precisa
estar preparada para enfrentar os desafios a que estarão sujeitos,
Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias [...]
escutá-las é o início da aprendizagem para ser um bom leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo (ABRAMOVICH, 1997, p.16).
Antigamente a poesia era didática preocupa-se em educar, homenageando a pátria, datas
cívicas, boas maneiras. Estas eram as poesias apresentadas em sala de aula. Conforme o passar
do tempo os poetas começam a usar elementos para atrair as crianças, tornando-as lúdicas, com
ritmo, rimas, com jogos de palavras para envolver os pequenos leitores.
Conforme Azevedo (2001) que nos últimos anos uma grande produção de livros de literatura
infantil e juvenil, milhões de livros. Porém, essa produção não seria tão expressiva se não fossem
as adoções dos livros de literatura feitas pelas escolas e para serem lidos em classe tendo como
objetivo, a formação de leitores. Pode-se dizer então que se não fosse à atuação das escolas, a
produção de livros literários e poéticos seria muito reduzida. Conforme o autor destaca:
[...] nossas escolas, tirando as exceções de praxe que por sorte existem, infelizmente não estão
preparadas para lidar com a literatura e acaba transformando o que deveria ser uma leitura intuitiva,
pessoal, prazerosa, livre, emocional, um contato espontâneo com o discurso poético e com a ficção
em uma atividade didática, compulsória, impessoal e utilitária. Uma leitura para ser avaliada através
de critérios bons para as matérias informativas, mas estranhos à literatura (AZEVEDO, 2001, p. 4).
Novos princípios devem ser centralizados na escola, a poesia devido a sua diversidade e
riqueza artística pode possibilitar muitos momentos prazerosos em sala de aula, sendo utilizada de
forma lúdica, estabelece uma relação harmoniosa entre professor, aluno e poema.
O professor deve ler poesias para na hora da leitura também transmitir interesses aos alunos,
já que alguns não possuíram contato com a linguagem poética em sua infância,
Ao professor a responsabilidade de despertar em seus alunos uma atitude positiva em relação
à poesia, e como não se pode transmitir o que não se sente, o professor também deve transmitir ao
aluno seu sentimento verdadeiro pela poesia, sua capacidade de sentir e compreender a intenção
da poesia como um sentimento verdadeiro (FLECK, 2003, p.56).
O educador que lê com prazer terá também educandos que serão grandes leitores. Neste
sentido, ao escolher poemas a serem lidos pelas crianças, é melhor recorrer àqueles que apresentam
ritmos, rimas, com imagens que provoquem o encantamento e a vontade de querer ler algo mais para
se inteirar, aprender algo que não foi visto em uma primeira ou segunda leitura.
Também é muito importante e interessante levar as crianças à biblioteca, conhecendo os livros
de poesias, escolhendo aquele que mais lhe chama sua atenção, levando-os assim até o mundo
da leitura. Ficando cercados de livros expostos, eles se sentirão motivados e após a sua escolha,
compartilhando com os colegas e professores em sala de aula aqueles que mais gostaram,
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Importa é que a escolha seja a melhor pra ideia, é que a ideias e os versos sejam os mais
belos para o leitor... Se soar falso, desafinar, não está tocando na tecla certa, e, ao invés de provocar
espanto, desperta bocejos ou irritação (ABRAMOVICH, 1997, p. 79).
Desta forma um dos processos é saber qual o real interesse dos alunos, para proporcionar mais
interação e participação nos diálogos entre a turma, mostrando suas opiniões, emoções e sentimentos
podendo trocar experiências pessoais que tenham vivido, à sua maneira, no seu momento de vida.
Vale ressaltar que a leitura de poesias, pode-se pedir ao aluno sua opinião, comentando a
que está sendo proposto, isso irá contribuir para o desenvolvimento da oralidade,
A poesia é um suporte extraordinário para despertar na criança a brincadeira. Permite o envolvimento com o imaginário, com o faz-de-conta que, segundo Vygotsky, “é um dos grandes contributos
para o desenvolvimento da linguagem escrita (OLIVEIRA, 1996, p.69 apud QUADROS, 2006, p.12)”.
A poesia inserida no cotidiano escolar depende da criatividade e da boa vontade do educador.
Ele poderá selecionar poesias de acordo com o interesse dos alunos, realizando atividades prazerosas, abrindo espaço para o lúdico, para os sentimentos com as palavras, ampliando a visão do
mundo dos alunos, proporcionando o crescimento pessoal de cada um. Com um trabalho criativo
com a poesia, ela irá contribuir para a formação de leitores e escritores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossa sociedade a poesia ainda é muito desvalorizada, nos tempos atuais não há muito
espaço para o sentimento, para a arte, para a emoção. Porém, é justamente nestas condições que se
tornam imprescindíveis práticas que estimulem os sentimentos e tornam mais humanizado o espaço
escolar, arte, a literatura e a poesia tem esse poder.
Por outro lado, a poesia tornou-se firme nos últimos anos, pois apresentou diversidade e qualidade, deixou de fazer parte de normas, conselhos e ensinamentos. Nos dias atuais, os temas são
variados, salientando várias situações, apresentando um jogo com rimas, sons, ritmos e experiências.
Algumas crianças já têm contato com a linguagem poética desde pequenas, mas devido a
acontecimentos na vida familiar outras crianças não, sendo assim a importância da linguagem poética na escola ganha destaque, com educadores que acreditam na leitura com potencial livre, com
caráter lúdico, que possa liberar a imaginação e criatividade.
Existe uma forte relação entre a motivação e o hábito da leitura poética na escola, educadores
precisam motivar do hábito da leitura, lendo poemas para também transmitir interesses aos alunos,
oferecendo poesias com temas de prendam atenção das crianças, como algum tema proposto pela
turma de acordo com a realidade, as rimas, ritmos, imagens, os elementos poéticos, devem estar
presentes o lúdico e a magia.
Estes trazem para criança a sensibilidade, vendo e percebendo seu mundo, a imaginação,
fantasia, emoção, criatividade, apreciando a poesia. A leitura fornece o descobrimento de novas
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palavras e a reflexão que se amplia lendo, escutando, e expondo as suas ideias em escritas, possibilitando assim seu crescimento. Dessa forma a poesia precisa ser atrativa e prazerosa as crianças,
os pequenos detalhes presentes seduzem os leitores, enriquecendo aqueles que se entregam a ela.
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RESUMO
Este trabalho apresenta a importância da música no processo de ensino-aprendizagem, analisa
o papel da música na educação, seus benefícios e sua aplicação no desenvolvimento da criança
como interação e autoestima têm como objetivo refletir sobre a musicalização na educação, definir
o conceito de música, identificar os métodos a serem trabalhados em sala, mostrar a importância
da inserção da música junto com as demais disciplinas como também sua importância individual.
Considerando a importância da música como parte da cultura popular e, portanto, como conhecimento a ser trabalhado no contexto da educação da criança e conceituar os meios de amplificar
essa musicalização, e a inserção do lúdico na educação vai além de implantar e estabelecer currículos ou aplicá-los para os alunos sem nenhum recurso que desperte sua atenção, isso implica
numa renovação da formação continuada do professor. A música se faz presente no dia-a-dia das
pessoas, em diferentes situações, nas quais expressam sentimentos, sensações e pensamentos.
No mundo infantil ela se torna mais expressiva e significativa, porque além do repertório ser variados, as possibilidades de explorá-las também é diverso: através da voz, do corpo, da encenação,
de brincadeiras e da interação com o outro.
Palavras-chave: Música; Educação; Desenvolvimento; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa traz como objetivo geral compreender a importância da música
na infância e verificar as contribuições que o ensino da mesma, e como essa musicalização
interfere no desenvolvimento da criança. Diante deste, buscou-se: apresentar a teoria e a
prática da musicalização no ensino aprendizagem; discutir sobre como a música pode contribuir para o desenvolvimento da criança; verificar como esta pode promover a sociabilidade
e a expressividade da criança e promover reflexões sobre a música nas escolas e sociedade.
A musicalização nesta etapa da vida pode beneficiar o desenvolvimento integral das
crianças, não só apenas como mais uma linguagem, mas como elemento socializador e ampliador de seus conhecimentos, além do melhoramento das funções motoras, psicológicas
a música tem o poder do relaxamento e concentração, levando-os também a refletirem sobre
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sua convivência escolar e social.
Quando o ensino de Artes (música, dança, teatro, pintura, etc.) passarem a ser tido como
uma matéria importante e complementar para a formação de um cidadão e apresentar-se dentro do
currículo escolar ou mesmo como forma interdisciplinar, haverá uma ascensão favorável de aprendizado, levando em conta os aspectos psicológicos e físicos das crianças, no ambiente escolar que
as mesmas passam uma boa parte do seu tempo e é principalmente nas séries iniciais que há aquisição de conhecimentos escolares com um importante estímulo para formar uma base mais sólida e
completa, já que, cada criança possui seu ritmo próprio e que os professores muito contribuem para
essa formação assim como todo o ambiente escolar.
Segundo Vygotsky (2003) nos mostra que o ambiente externo interage diretamente no desenvolvimento e aprendizagem das crianças, dessa maneira acredita-se que o contato das mesmas
com a cultura que a rodeia seja um elemento fundamental para o seu crescimento saudável, o
objetivo geral é compreender a importância da música na infância e verificar as contribuições que
o ensino da mesma, e como essa musicalização interfere no desenvolvimento da criança. Diante
deste, buscou-se: apresentar a teoria e a prática da musicalização no ensino aprendizagem; discutir
sobre como a música pode contribuir para o desenvolvimento da criança; verificar como esta pode
promover a sociabilidade e a expressividade do aluno e promover reflexões sobre a música nas
escolas e sociedade.
Sabendo que as aulas de educação artística, onde a música está inserida não tem um papel
de grande destaque no currículo escolar, uma vez que as disciplinas seguem uma regra hierárquica,
onde as que são tidas como as mais importantes para o desenvolvimento escolar do aluno tem um
enorme destaque e são tidas como as demais necessidades para a vida escolar e social da criança,
enquanto as demais disciplinas que estão presentes no currículo são levadas em “banho-maria” nas
salas de aula.
As aulas de educação artística há muito tempo vem sendo relegadas ao segundo plano, os
alunos só dedicam-se as atividades artísticas dentro da escola apenas quando o professor ou a instituição tem atividades específicas ou projetos, apresentações, amostras, recitais, encontros, onde
para as escolas ainda é mais, que o aluno venha a ler e escrever com maior rapidez para acompanhar
os planos escolares e suas atividades diárias, facilitando assim o trabalho de acompanhar as fases
individuais dos alunos, que quase sempre não são respeitadas.
Através da música é possível exercitar toda a estrutura da educação infantil, além de ser lúdico
e prazeroso as crianças se extravasam através das canções, das cantigas de roda, das danças,
teatro etc. As atividades musicais na escola podem ter objetivos preventivo, nos seguintes aspectos:
•

Físico: oferecendo atividades capazes de promover o alívio de tensões devidas à instabilidade
emocional e fadiga;

•

Psíquico: promovendo processos de expressão, comunicação e descarga emocional
através do estímulo musical e sonoro;

•

Mental: proporcionando situações que possam contribuir para estimular e desenvolver o
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sentido da ordem, harmonia, organização e compreensão.
O educar e o cuidar que direcionam as relações contínuas entre as crianças e os educadores
nas instituições de educação infantil diariamente torna-se mais fácil e acessível por meio da musicalidade, pois sabemos que, a música une culturas e gerações, estreitam as relações interpessoais
e abre um leque de oportunidades para o desenvolvimento cognitivo e ajuda na conquista e aprimoramento do conhecimento.
A EDUCAÇÃO E A MÚSICA
A música tem um grande poder de interação e desde muito cedo adquire grande relevância na
vida de uma criança despertando sensações diversas, tornando-se uma das formas de linguagem
muito apreciada por facilitar a aprendizagem e instigar a memória das pessoas.
Desde o nascimento que o ser humano mostra suas necessidade de comunicação, interagir
com a sociedade e meio envolvente. Essa necessidade se inicia no ventre da sua mãe, onde é criada
uma relação de afeto, estabelecendo formas de comunicação entre a mãe e a criança, através de
simples gestos.
Segundo Morris (1975, p. 235):
Tudo que é caracteristicamente humano depende da linguagem. O ser humano é,
em primeira instância, o animal falante. O discurso representa o mais essencial –
mas não o único – papel no desenvolvimento e na preservação da identidade humana e de suas aberrações, assim como faz no desenvolvimento e na manutenção da
sociedade e de suas aberrações.

“É a necessidade de comunicação que impulsiona, inicialmente, o desenvolvimento da linguagem”.
A música é a forma de expressão artística, tanto no campo popular quanto no erudito. As comunidades podem ser identificadas pela música que escutam.
Como podemos definir taxar ou estimar o gosto musical, a cultura, classe social, se a criança
não tem opção de aprofundar seu conhecimento nos diversos campos culturais oferecidos pelas
artes? A música proporciona uma forma de expressão e contribui para buscar a identidade de um
povo, mas, isso não quer dizer que se devem privar o mergulho em outras culturas, pois a igualdade
implica no direito de não haver discriminação, sendo assim a escola tem obrigação de oferecer essa
cartela de opções a seus alunos.
Charles Husband (1998, p. 139) afirma:
No reconhecimento de nossa individualidade está a possibilidade de assumirmos
a identidade da comunidade que fazemos parte, aquilo que nos une e nos solidariza. Consequentemente, os direitos individuais não podem ser inteiramente usufruídos ou garantidos, na ausência do respeito para com a dignidade, a integridade,
a igualdade e a liberdade daquelas comunidades com as quais nos identificamos,
incluindo a comunidade étnica a qual pertencemos. Na busca do reconhecimento
de quaisquer de nossas comunidades [...] nós devemos reconhecer reciprocamente
a legitimidade da existência e da integridade de outras comunidades, inclusive suas
diferenças em relação a nós.
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No Brasil ainda temos pouco incentivo para pesquisas sobre educação musical enquanto em
outros países a música já é vista como obrigatória nas escolas. A finalidade da inclusão da música
na escola não é tanto transmitir uma técnica particular, mas sim trazer para a criança opções de
expressão e linguagens que o ajudarão a desenvolver o gosto pela cultura e assim futuramente expressar-se através dela.
Dessa maneira, é possível afirmar que no Brasil já temos uma trajetória histórica, educativa
e cultural que nos permite uma reflexão crítica acerca de perspectivas e caminhos concretos que
possam subsidiar a inserção da educação musical nas escolas.
A MÚSICA E O CONTEXTO ESCOLAR
A música habilita as crianças para que possam realizar funções motoras e intelectuais, bem
como relacionar-se com o meio social. Essas ferramentas de trabalho caem para os professores como
meios facilitadores de contribuição para deixar o ambiente escolar mais alegre, a música oferece um
efeito calmante após períodos de atividades físicas e atividades que exigem esforços como visitas a
ambientes externos, reduz o estresse em momentos de avaliação, e também pode ser usada como
um método no aprendizado de todas as disciplinas.
Os benefícios da musicalização na educação infantil estão associados a momentos de lazer e
sensações de bem-estar — independentemente de qual seja o estilo musical e por isso, ela é capaz
de tornar a aprendizagem mais prazerosa e convidativa aos pequenos. Porém, o entretenimento e
a capacidade de conquistar a atenção das crianças não são os únicos benefícios proporcionados
pela musicalização na infância.
Esses pontos positivos devem ser notados no desenvolvimento das crianças através da música:
MELHORA A SENSIBILIDADE
Como já mencionado a música é uma forma de arte e de expressão humana, ativando áreas
do cérebro responsáveis por emoções negativas e positivas. Assim, entrar em contato com este lado
artístico na infância é um ótimo caminho para ensinar as crianças a lidarem com os seus sentimentos
e construírem sua inteligência emocional.
AUMENTA A CRIATIVIDADE
Por ser lúdica, a música na educação infantil é uma excelente ferramenta para estimular a
criatividade. Principalmente por agrupar melodias, versos carregados de manifestações culturais e
até mesmo danças e passos típicos, as composições promovem o contato mais próximo das crianças
com o restante do mundo à sua volta, despertando a curiosidade e a imaginação.
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FORTALECE A MEMORIZAÇÃO
Sabemos como é fácil decorar qualquer propaganda de TV com seus jingles que “grudam” na
mente, não é mesmo? As melodias também são responsáveis por este feito e funcionam igualmente
para as cantigas da escola, que sempre vêm com algum ensinamento. Ou seja, não é à toa que as
cantigas que aprendemos na infância são lembradas pelo resto da vida. Assim, notamos dois ganhos,
já que a boa memorização é uma forte aliada da concentração.
IMPULSIONA O RACIOCÍNIO LÓGICO
Os matemáticos defendem que a música na educação infantil auxilia no desenvolvimento do
raciocínio lógico, uma vez que está ligada a uma contagem ritmada de tempo, a harmonização de
instrumentos e composições, a diferenciação de tons e semitons, entre outros.
CONTRIBUI PARA A ALFABETIZAÇÃO
A música na educação infantil colabora para a alfabetização e o letramento a partir dos seus
padrões e artifícios próprios de linguagem. Com isso, a criança tem a possibilidade de conhecer a
comunicação escrita de uma maneira mais natural e fluída, melhorando até o vocabulário e a dicção. Além disso, com as crianças maiores o recurso é usado ainda para explicar outros conceitos
gramaticais de modo descomplicado.
O professor pode escolher várias músicas que tratem do assunto que será trabalhado em sua
aula, isso tornará a aula atrativa, dinâmica e vai ajudar a rememorar as informações repassadas para
as atividades posteriores, a música não somente é um simples apetrecho, além de ter fácil acesso,
ela não necessita de muitos recursos e materiais, precisa-se necessariamente, de mais nada além
de alunos e professores.
O som uma vez produzido, tanto por instrumentos, objetos ou pelo corpo como palmas, pode
transportar os educandos para um mundo vasto de aprendizado, em que a intensidade deste seguimento varia de acordo com as diversidades individuais, no espaço escolar, principalmente nas
séries iniciais as crianças passam a desenvolver suas perspectivas intelectuais, motores, linguísticas
e psicomotoras. Mas, a música também deveria ser praticada como matéria em si, como linguagem
artística, forma de cultura e expressão.
A escola deve ampliar o conhecimento da criança, favorecendo a convivência com os diferentes
gêneros musicais, apresentando novos estilos, proporcionando um diagnóstico reflexivo do que lhe
é apresentado, permitindo que a criança torne-se um ser crítico.
Conforme Barreto (2000, p.45):
Ligar a música e o movimento, utilizando a dança ou a expressão corporal, pode
contribuir para que algumas crianças, em situação difícil na escola, possam se
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adaptar (inibição psicomotora, debilidade psicomotora, instabilidade psicomotora,
etc.). Por isso, é tão importante a escola se tornar um ambiente alegre, favorável ao
desenvolvimento.

As performances musicais executadas na escola não serão voltadas exclusivamente para a
formação de músicos, e sim, através da prática e percepção da linguagem musical, proporcionar a
abertura dos canais sensoriais (visual, auditivo e sinestésico), facilitando a expressão de emoções,
ampliando a cultura e contribuindo para a formação total do cidadão.
Não basta retratar o que já existe é preciso compreender a cultura de povos diferentes e outras
épocas, de modo a vivenciar sentimentos e emoções diferenciados, ampliando o entendimento do
mundo no qual o cidadão vive e as transformações que ocorreram durante o seu desenvolvimento, a
necessidade básica de ações e hábitos para vir a ter consciência do que se aprende, o pensamento
sistematizado e organizado, os sistemas de símbolos, associações e regras para a construção do
conhecimento são pontos comuns em qualquer área. A experiência artística ganha um espaço definido quando realmente respeita o repertório peculiar de vivências e assume o papel de classe para
estender a expressão do sujeito possibilitando seu amplo desenvolvimento.
As atividades que envolvem a musicalização permitem que a criança conheça melhor a si
mesma e ao próximo, desenvolvendo sua definição de esquema corporal, e também oportuniza a
comunicação com o outro. Weigel (1988) e Barreto (2000) apud Garcia e Santos (2012), afirmam
que atividades podem auxiliar de maneira durável como reforço no desenvolvimento sócio afetivo,
cognitivo/ linguístico e psicomotor da criança, da seguinte forma:
DESENVOLVIMENTO SÓCIO AFETIVO: a criança aos poucos vai formando sua própria
identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo buscando integrar-se com os
demais. Por meio do desenvolvimento da autoestima ela aprende a aceitar-se, com suas limitações
e capacidades. As atividades musicais em grupo melhoram o desenvolvimento da socialização, a
compreensão, a participação e estimulando cooperação. Dessa forma a criança vai fortalecendo o
conceito de respeito ao próximo. Além disso, ao expressar-se musicalmente em atividades que lhe
geram prazer, ela libera seus sentimentos, expressa suas emoções, desenvolvendo um sentimento
de segurança e realização pessoal.
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO/ LINGUÍSTICO: a origem de conhecimento da criança são
as vivencias que ela já traz consigo para a escola. Nesse sentido, as experiências musicais vividas
por ela em casa farão com que facilite uma participação ativa favorecendo o desenvolvimento dos
sentidos das crianças. Ao trabalhar com os sons ela desenvolve sua capacidade de ouvir melhor e
com detalhamento de ritmos e sentimentos musicais; ao acompanhar com gestos ou danças ela está
trabalhando a coordenação motora e sua atenção e concentração; ao cantar ou imitar sons ela está
descobrindo suas capacidades e se relacionando com o ambiente em que vive.
DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR: as atividades musicais oferecem diversas oportunidades para que a criança aperfeiçoe suas habilidades motoras, aprende a controlar seus músculos
e movimentar seu corpo com desenvoltura. O ritmo tem um papel muito importante na formação
e equilíbrio do sistema nervoso. Isto porque toda expressão musical ativa age sobre a mente da
criança, favorecendo um impacto emocional a mente e aliviando as tensões. Atividades como cantar
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fazendo gestos, dançar, bater palmas e pés, são experiências importantes para a criança, pois elas
permitem que se desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora, fatores importantes também
para o processo do desenvolvimento da escrita e leitura.
PERCEPÇÃO SONORA
A percepção sonora envolve a recepção e a análise de estímulos sonoros através da audição.
Nesta percepção identificam-se algumas capacidades como a detecção do som, discriminação, sensação sonora, localização, reconhecimento, atenção, compreensão e a memória, sendo assim parte
do processamento auditivo que envolve a apuração do sinal acústico assimilando a informação em
modelos. Diferente dos nervos ópticos, a audição não suporta estímulos agressivos, ou seja, caso o
ouvido for exposto a intervalos desafinados tem-se a impressão de que está errado, que não é belo
ou em casos extremos uma peça dissonante pode causar irritabilidade a quem ouve.
As atividades que cercam a percepção sonora agem, além do estímulo auditivo em si, no
desenvolvimento de diversos aspectos intelectivos, tais como criatividade, linguagem, memória e
tantos mais que o professor possa explorar, dependendo do objetivo a ser alcançado.
Muitas atividades podem ser manuseadas com as crianças especialmente no estímulo da memória. Com objetos que provoquem sons (chocalhos, latas, sons onomatopaicos, músicas e ruídos
naturais dos ambientes), localizar e treinar, identificação, reprodução e execução dos diferentes sons.
•

Rimas;

•

Palavras que iniciam ou terminam com o mesmo som;

•

Descrever o som ouvido (desenho ou fala);

•

Memorizar uma sequência de sons e depois reproduzi-los;

•

Imitar animais de acordo com o som produzido de cada animal;

•

Desvendar a fonte do som utilizando objetos diversos;

•

Tocar instrumentos musicais (WEIGEL, 1988).

A linguagem musical no processo de ensino apresenta-se como instrumental metodológico e
pedagógico de significativa importância, pois além das vantagens já colocadas, traz a sua natureza
e caráter, a interdisciplinaridade com a qual se dinamiza todo o processo de ensino-aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação musical necessita considerar que o ensino e a aprendizagem de música não
ocorrem apenas na sala de aula, mas em circunstancias mais ampla. Para as crianças, os conteúdos
relacionados ao fazer musical deverão ser trabalhados em situações lúdicas, fazendo parte do con140
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texto global das atividades. Por isso, o professor não deve discutir a música na escola, mas refletir
sobre em que a educação musical pode ajudar no dia a dia das crianças, interesses e dificuldades,
buscando sempre decifrar a realidade em que vivem e atuam e quais formas de conhecer e aprender.
O ato musical no espaço escolar ajuda no processo de aprendizagem despertando e estimulando
a área afetiva, cognitiva e linguística das crianças. As regalias que a música proporciona nesta fase,
seja pela expressão de emoções, seja pelo raciocínio, sociabilidade, concentração, comunicação, é
de grande aproveitamento para a vida.
Diante da realidade que nos deparamos nas instituições de ensino, a música é desenvolvida de
maneira resumida, por meio de repetição e imitação, algo quase mecânico, sem um discernimento.
Podendo realizar um trabalho significativo com material reciclável para a confecção de instrumentos
para exploração de sons e outras atividades que poderia contribuir para o desenvolvimento da inteligência musical, fazendo assim com que a música seja mais um suporte para a melhoria da educação das nossas crianças, tornando-as pessoas com senso crítico e cidadãos com mais aceitação e
participação cultural.
Temos na musicalização um apetrecho para amparar os educandos a desenvolverem o espaço que une expressão de sentimentos, valores culturais, ideias e facilita a comunicação própria do
indivíduo, portanto cabe a nós buscarmos a maior variedade de informações e inserirmos o conhecimento no nosso convívio no dia a dia para que assim interfiramos positivamente e provoquemos
nas crianças a verdadeira motivação.
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RESUMO
Este trabalho busca compreender se as unidades de Educação Infantil são ambientes realmente
acolhedores, que atendem a todas as crianças, inclusive as que têm deficiência, com um currículo e
uma estrutura adaptados segundo as suas necessidades, principalmente com relação ao ambiente
“parque”, foco desta pesquisa. Para tanto, além de levantamento bibliográfico, será apresentado o
relato de experiência da professora Luciana Oliveira, que atua na Educação Infantil e na Educação
Especial, na área da surdez, nas EMEBS do município de São Paulo. A criança aprende por meio
da brincadeira, do faz de conta e dos jogos simbólicos, os quais despertam nela a curiosidade e a
estimulam a conhecer, investigar, experimentar e se apropriar da cultura e dos valores do meio em
que está inserida. O parque escolar é muito importante nesse momento, por se tratar de um ambiente ao ar livre que dá à criança a liberdade de explorar o meio, tudo o que ele apresenta, além de
suas próprias habilidades – corporais, cognitivas, sociais e emocionais. Os variados brinquedos do
parque, tanto os de grande porte como os inseridos pelos professores, colaboram para o desenvolvimento da coordenação motora, superação e autoconfiança, além de propiciarem a socialização e
autonomia. Portanto, este trabalho tem por objetivo não apenas evidenciar como o parque escolar
influencia na aprendizagem e no desenvolvimento integral da criança na Educação Infantil, como
também ampliar a reflexão sobre como o parque pode ser inclusivo para todas as crianças, inclusive
as que têm deficiência.
Palavras-chave: Educação Infantil; Inclusão; Parque Escolar.
INTRODUÇÃO
O parque é muito importante para o desenvolvimento integral da criança. Os momentos nesse
ambiente são de descontração, alegria e negociação, fatores que colaboram para a aprendizagem.
Por meio das brincadeiras no parque, as crianças são estimuladas a um aprendizado lúdico e significativo. Infelizmente, muitas escolas de Educação Infantil não têm parques inclusivos, adaptados
conforme as necessidades das crianças com deficiência, o que pode causar tristeza, frustração e o
sentimento de abandono nesse público.
As crianças com deficiência necessitam de ambientes adaptados, com infraestrutura apro143
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priada, para vivenciar momentos de socialização, aprendizagem e lazer. Esses ambientes podem
ser criados de acordo com o que o Ministério da Saúde prevê em caso de crianças público-alvo da
Educação Especial.
Constantemente, os projetos, os jogos e os brinquedos devem ser adaptados para que todos
possam participar. Entretanto, as brincadeiras no parque carecem de maior atenção, pois as adaptações dos brinquedos precisam de maiores elaborações que talvez estejam fora do alcance dos
educadores, que devem, dentro de suas possiblidades, criar espaços que atendam melhor a todas
as necessidades, com brinquedos e objetos adaptados, para todas as crianças, sem exceção.
Para acabar com o preconceito, é preciso que as pessoas convivam. Todavia, tudo que é novo
ou diferente tende a ser rejeitado. Quando as crianças passam a conviver, elas começam a perceber
semelhanças, e não diferenças. Por esse motivo, a iniciativa de um projeto com mobiliário e materiais
ao alcance de crianças com deficiência é tão importante.
Para proporcionar momentos de lazer para as crianças público-alvo da Educação Especial,
são necessários jardins sensoriais, que, além de inclusivos, são focados na experiência dos sentidos:
olfato, tato, visão, audição e paladar. Também pode-se oferecer um espaço de recreação infantil com
brinquedos adaptados, que estejam ao alcance da criança e de acordo com sua necessidade. Os
brinquedos devem atender aos interesses da criança e dar a ela a chance de encarar alguns desafios
com segurança. A criança precisa de desafios para sentir-se estimulada.
À medida que a criança cresce, deve ser exposta a novas experiências, brinquedos e brincadeiras naturais para a idade. A criança precisa se sentir valorizada por suas conquistas, principalmente
a que tem deficiência.
No parque, as crianças devem ter livre acesso aos brinquedos do ambiente e aos brinquedos
inseridos pelos professores nos espaços (como nos tanques de areia e outros cantos), para que
todas, sem exceção, vivam a sua infância, exercendo plenamente o seu direito de brincar.
POSSIBILIDADES DE TRABALHO INCLUSIVO NO PARQUE, NA EDUCAÇÃO INFANTIL
É notório que, nas escolas de Educação Infantil, a hora do parque é um dos momentos mais
aguardados pelas crianças. O parquinho proporciona instantes de descontração, liberdade e prazer,
contribuindo para a aprendizagem e socialização dos pequenos.
Observa-se que na Educação Infantil as crianças aprendem brincando, e cada brinquedo
do parque favorece a aprendizagem. Segundo Henri Wallon, as interações com o meio estimulam
a aprendizagem e a afetividade. O autor afirma que a afetividade é expressa de três maneiras: por
meio da emoção, do sentimento e da paixão. Essas manifestações surgem durante toda a vida do
indivíduo, mas, assim como o pensamento infantil, apresentam uma evolução, que caminha do sincrético para o diferencial.
A professora Luciana Oliveira, no momento do parque, tira fotos, para no dia seguinte mostrá-las às crianças. Segundo ela, esse momento é bem significativo. Além disso, afirma que falar para
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as crianças o que vai acontecer é muito importante para que fiquem tranquilas. De acordo com a
docente, o parque é um importante momento de troca na Educação Infantil de surdos. Esse ambiente
propicia a aquisição linguística dos pequenos; nele, as crianças aprendem sinais diversos, fazem
trocas e ampliam seu vocabulário.
Nos momentos de parque, há profissionais que ajudam a criança com deficiência a brincar,
mas isso não é suficiente; é necessário que a infraestrutura do ambiente seja adaptada segundo as
necessidades da criança, com texturas, sons, cores e luzes que favoreçam a percepção dos espaços e dos objetos. Existem intervenções que devem ser feitas pelas ações governamentais, porém
a escola pode realizar mudanças e adaptações planejadas e possíveis.
Há muitas brincadeiras que podem ser realizadas no parque. A música, o canto e as representações de histórias são indicados para qualquer criança, nos diferentes “cantos” do espaço. Máscaras, fantasias, bonecos e super-heróis podem ser usados à vontade. A escolha deve ser feita com
base no desenvolvimento da criança, e não apenas em sua faixa etária. É possível seguir algumas
orientações que facilitam a melhor escolha.
De acordo com Luciana, o parque das escolas da Prefeitura de São Paulo se baseia nas concepções de Reggio Emilia – as crianças precisam interagir nos espaços com crianças da mesma
idade, de outras idades e com adultos. A professora cita que, na EMEBS em que leciona, promoveu
uma assembleia com as crianças, e estas puderam escolher qual espaço usariam a cada dia. Cada
profissional ficava num espaço, não com sua turma, mas com diversas crianças, para assim acontecer o convívio e a socialização.
Para Luciana, sempre existe uma possibilidade de aprendizagem em inclusão para as crianças.
Elas precisam percorrer os espaços disponibilizados nos parques, desenvolver jogos simbólicos e
ter um professor de referência. A criança surda, por exemplo, precisa desse momento, e o próprio
brincar faz essa intermediação; o brinquedo auxilia o professor, e a criança se expressa vendo outras crianças. O parque é compreendido como um ambiente de estímulos para a aprendizagem e
autonomia, o que garante um aprendizado eficaz.
O direito de brincar favorece a descoberta, estimula a curiosidade, ajuda na concentração e
desenvolve os músculos das crianças. Segundo Oliveira (2000), para Vygotsky, a brincadeira deve
ser sempre entendida como uma relação imaginária e ilusória de desejos irrealizáveis. A realização
desses desejos não se trata de algo pontual e específico. Trata-se do desenvolvimento das potencialidades humanas.
As crianças possuem um mundo imaginário, cujo significado é estabelecido pelas brincadeiras, e não pelo objeto real presente. A atividade lúdica integra os aspectos afetivo, cognitivo, motor
e social. O lúdico e o parque inclusivo influenciam no processo de aprendizagem. De acordo com
Vygotsky (OLIVEIRA, 2000), a brincadeira traz uma grande influência para o desenvolvimento infantil, pois ela colabora para a interação social e cognitiva, contribuindo também para a construção
da personalidade da criança.
Cada brinquedo do parque proporciona um estímulo para a aprendizagem. Os educadores
precisam intervir nas atividades, e as famílias e responsáveis também devem oportunizar momentos
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de brincadeiras. Estruturas grandes que permitem a movimentação no tempo da criança são as mais
indicadas. É preciso considerar o acesso aos recursos do brinquedo para garantir que a criança
consiga utilizar todos os objetos de maneira integral.
Para Luciana, a criança surda, por exemplo, consegue chamar o professor, e é fundamental
que o profissional considere os seus desejos e interesses não só por meio da LIBRAS, mas por um
olhar atento. Com relação aos cadeirantes, estes exigem uma acessibilidade arquitetônica do prédio
como um todo e o apoio de mais pessoas da escola para a locomoção. Já a criança cega, para se
locomover, precisa ser auxiliada pelo professor, o qual deve primeiramente levá-la pelo tato, depois
percorrer o local com ela, colocando uma determinada textura, para a criança entender seus limites
e conhecer onde está pisando, apropriando-se dos espaços. Eliminadas as barreiras, segundo a
professora, o parque é a melhor maneira de a criança se socializar na escola, e o professor tem a
responsabilidade de ampliar essa aprendizagem.
O processo de inclusão social é uma luta constante das minorias em prol da efetivação do princípio da equidade, que garante a todos os cidadãos os mesmos direitos e as mesmas oportunidades,
respeitando as diferenças e levando em consideração a diversidade humana e suas especificidades.
O educador deve contribuir para o bom desenvolvimento infantil, permitindo à criança conhecer e
transformar o mundo ao seu redor. Ele precisa estimular o convívio social e a inclusão, considerando
o desejo e a necessidade que a criança tem de brincar.
O parque inclusivo e as brincadeiras inseridas de forma planejada são de grande relevância
para o desenvolvimento integral de toda criança e também para o processo de ensino e aprendizagem. Quando a escola inclui adequadamente os alunos com deficiência, estimula nos demais o
conhecimento por direitos e deveres. Essas crianças poderão transformar o mundo em um local
mais empático, que reconhece a necessidade alheia, buscando melhorias para a sua vida e para a
vida dos outros.
De acordo com Rau (2011), é muito importante propiciar às crianças situações de jogos, brincadeiras e brinquedos no parque, para que se apropriem, de maneira lúdica, da aprendizagem. É na
Educação Infantil que a criança recebe estímulos para se desenvolver nos diferentes aspectos – afetivo,
motor, cognitivo, entre outros. Nessa perspectiva, a Educação Infantil pode ser considerada umas
das etapas mais importantes, já que pode possibilitar que a criança viva plenamente a sua infância.
Para Duprat (2015), as múltiplas possibilidades de autoconhecimento ofertadas pelas brincadeiras contribuem para tornar a criança mais segura, autoconfiante, consciente de seu potencial
e de suas limitações. O lúdico, o parque e as brincadeiras não são apenas um passatempo, mas
atividades que possibilitam e facilitam a aprendizagem. Brincar é essencial na vida das crianças.
A ludicidade dentro do parque caracteriza-se por sua organização e pela utilização de brinquedos e brincadeiras, com atividades tanto coletivas quanto individuais, nas quais a existência de
regras não limita a ação lúdica; a criança pode modificá-la quando desejar, incluindo novos membros,
retirando e modificando as próprias regras. Ou seja, a criança é livre para agir sobre a ação lúdica.
Para ajudar a criança com deficiência a brincar, é necessário construir estratégias que atenuem
as barreiras arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais que possam estar dificultando o seu livre
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acesso ao ambiente de lazer.
Segundo Rau (2011), devem-se considerar as características específicas que contribuem para
a educação das crianças. As diferentes abordagens pedagógicas baseadas no brincar, bem como
os estudos de psicologia infantil direcionados ao lúdico e ao parque, permitiram a compreensão da
criança como um ser brincante, e as brincadeiras devem ser consideradas como atividades essenciais e significativas na Educação Infantil. O brincar no parque deve ser valorizado, sendo visto como
um meio para o desenvolvimento da criatividade e do raciocínio crítico, que acontece por meio das
negociações feitas pelas crianças nos momentos das brincadeiras.
O brincar estimula fatores físicos, morais e cognitivos, entre outros, e a orientação do adulto
como mediador é importante para que ocorra o desenvolvimento da criança. Nesse sentido, é notório
que as escolas adotem planejamentos, organizando o brincar com atividades orientadas e livres.
Os brinquedos, tanto pedagógicos como heurísticos (não estruturados), são a base do brincar nas
escolas, possibilitando a obtenção de habilidades e saberes.
A criança deve ser compreendida como um ser em pleno desenvolvimento. É importante que
as escolas e os educadores tomem medidas inclusivas, pois as crianças com deficiência já sofrem
por viverem em uma sociedade muitas vezes preconceituosa e desigual. Frequentemente essas
crianças não exercem o seu direito de ir e vir, devido à falta de adaptações dos espaços urbanos.
As escolas precisam ser referenciais de inclusão. O projeto político-pedagógico das unidades deve
propor intervenções que garantam que os objetivos gerais e específicos relacionados às brincadeiras
no parque sejam uma realidade para a inclusão das crianças.
De acordo com Rau (2011), a escola é reconhecida como um ambiente de transformação na
vida dos que a frequentam, portanto deve promover a inclusão, para que as crianças com deficiência,
desde a primeira infância, percebam que são cidadãos de direitos e deveres. O mesmo direito que
a criança sem deficiência tem de aprender brincando no parque escolar, a criança com deficiência
também tem, e a escola deve fazer valer esse direito.
Duprat (2015) afirma que a brincadeira pode ser um espaço privilegiado de interação e confronto
entre crianças com pontos de vista diferentes. Nesses momentos de interação, as crianças adquirem
autonomia e aprendem sobre cooperação, agindo de forma ativa e construtiva. Ao definirem papéis
a ser representados, elas têm a possibilidade de levantar hipóteses, resolver problemas e, a partir
daí, compreender o mundo que as cerca.
O trabalho educacional inclui intervenções para que os alunos aprendam a respeitar as diferenças, a estabelecer vínculos de confiança, por meio de uma prática cooperativa e solidária. As
escolas, os pais e os responsáveis precisam cobrar dos órgãos governamentais parques inclusivos.
Se a criança com deficiência tem o direito de ser matriculada na rede regular de ensino, esta deve
garantir a ela o direito de ser incluída em todos os ambientes da escola.
Na Educação Infantil, a criança aprende brincando, principalmente no parque, considerado um
ambiente de aprendizagem. E a criança com deficiência precisa participar de todas as brincadeiras,
pois, se tiver seu processo de educação limitado, sua infância será prejudicada, e suas memórias
afetivas serão de exclusão.
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O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Carvalho (2011) explica que a sociedade inclusiva e a escola inclusiva, como ideais, têm obtido
a simpatia dos pais, dos educadores e da sociedade em geral. Afinal, o movimento de não excluir
está implícito nas ideias democráticas, aceitas e proclamadas universalmente, e continua:
No entanto, a história das ideias sobre Educação deixa evidente que pouco ou nada
tinha de inclusiva, seja em termos da universalização do acesso, seja em termos da
qualidade do que era oferecido. Hoje em dia, o panorama é, felizmente, outro, pois
temos mais consciência acerca dos direitos humanos, embora a prática da proposta
de Educação Inclusiva ainda não conte com o consenso e unanimidade, mesmo
entre aqueles que defendem a ideia. (CARVALHO, 2011, p. 27)

Ainda segundo Carvalho (2011), qualquer docente, desavisado, ao responder sobre o que
pensa em relação à inclusão, imediatamente a associa com portadores de deficiência, raramente ou
quase nunca se refere aos de altas habilidades/superdotados, aos que apresentam dificuldades de
aprendizagem sem serem portadores de deficiências e, muito menos, às outras minorias excluídas,
como é o caso de negros, ciganos e anões. Para ela, a resistência dos docentes e de alguns pais
existe em razão da insegurança no trabalho educacional a ser realizado nas classes regulares com
alunos com deficiência. Além disso:
Os professores alegam (com toda razão) que, em seus cursos de formação, não tiveram a oportunidade de estudar a respeito, nem de estagiar com alunos de Educação Especial. Muitos resistem, negando-se a trabalhar com esse alunado, enquanto
outros os aceitam, para não criarem áreas de atrito com a direção das escolas.
Felizmente, há muitos que decidem enfrentar o desafio e descobrem a riqueza que
representa o trabalho na diversidade. (CARVALHO, 2011, p. 27)

Michels (2006) entende que a escola hoje é convocada a ser democrática “para todos” – uma
escola inclusiva. No entanto, se os aspectos apresentados anteriormente não forem levados em
consideração, corre-se o risco de uma análise ingênua sobre seu papel social. Dessa forma, para
estudar as escolas e suas organizações, é essencial relacioná-las aos aspectos mais amplos da
sociedade, como, por exemplo, a economia e a política, sem perder de vista a troca existente entre
esses elementos e o cotidiano escolar.
Levando em conta tais considerações, Michels (2006) parte da concepção de que a atual reforma educacional se esforça para promover mudanças, mas não propõe a transformação da própria
escola. A escola passa a ser o “foco” da gestão administrativa e financeira, sendo responsabilizada
pelo seu sucesso ou fracasso.
Ainda de acordo com a autora, é preciso, portanto, em uma perspectiva didática inclusiva,
considerar os diferentes modos e tempos de aprendizagem como um processo natural dos indivíduos,
sobretudo aqueles com evidentes limitações físicas ou mentais.
Para Carvalho (2011), as escolas inclusivas são para todos e devem garantir o acesso de
atendimento educacional e sua cidadania. Ela ressalta que as outras modalidades de educação
inclusiva não devem ser ignoradas.
O movimento pela universalização do ensino e democratização das práticas escolares visa,
entre outros aspectos, promover e facilitar o acesso à escola de grupos de indivíduos que, pelas mais
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diversas razões, encontram-se abolidos do seu esforço. Esse movimento ganhou vulto em 1960 e
fez aflorar, de forma incontestável, os problemas de seletividade escolar, passando a ser objeto de
preocupação tanto dos gestores das políticas quanto dos estudiosos e pesquisadores da educação
nacional.
No Brasil, a discussão em torno da política educacional começou a se delinear em meados
de 1980, ganhando força na década de 1990. Nesse contexto, a Declaração Mundial de Educação
para Todos, que resultou na conferência realizada em Jomtien (Tailândia), em 1990, já fazia menção
à Educação como estratégia para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todas as
pessoas. Outro movimento expressivo foi a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais
Especiais, ocorrida em Salamanca (Espanha), em 1994.
A Educação Especial não precisa ser explicada; ela tem um fim em si mesma. Causa sensações
e desejos, sendo um grande auxiliador no desenvolvimento da criança. Pode e deve ser vista como
um instrumento de aprendizagem, o qual contribui para o desenvolvimento integral do aluno, que está
em constante formação, descobrindo e aprendendo a lidar com seus desejos, conflitos, vontades,
opiniões e sentimentos, entendendo-se como parte do mundo. A sociedade deve tomar consciência
da Educação Especial como uma forma de expressão, percebendo seu valor e benefícios. Ela não
pode mais ser vista como um mero passatempo ou ornamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O parque inclusivo promove a interação, a socialização e a aprendizagem das crianças, e a
palavra-chave para o seu pleno sucesso é “adaptação”. Infelizmente, muitos ainda acreditam que a
limitação está na criança com deficiência. Mas, na verdade, ela se encontra no espaço que não é
adaptado para receber essa criança.
Toda ação pedagógica deve considerar a criança como um ser único, com suas preferências
e particularidades, a fim de adaptar o planejamento segundo as suas necessidades. Com a criança
com deficiência, não pode ser diferente.
Neste trabalho, pôde-se compreender que o lúdico e o parque inclusivo, na Educação Infantil e
na Educação como um todo, devem nortear as ações pedagógicas, pois as pessoas com deficiência
vêm lutando por seus direitos há vários anos, obtendo muitas conquistas no que diz respeito ao processo de inclusão social, o que pode ser comprovado pelos movimentos em prol da universalização
e democratização do ensino ao longo da história.
As ações pedagógicas que envolvem o lúdico e o parque inclusivo podem e devem ter grande
êxito nas escolas, se forem respeitados também os direitos das crianças com deficiência, disponibilizando recursos para que todas possam ser incluídas no ambiente escolar.
Cabe às escolas, às famílias e ao governo promover ações que envolvam o lúdico e o parque
inclusivo como forma de aprendizado e conscientização na Educação. Como cita a Lei nº 9.394/1996,
é dever da família e do Estado o pleno desenvolvimento do educando.
149

Revista Territórios

Setembro 2021

Brincar, além de um direito, é o primeiro passo para a construção do conhecimento e de um
mundo mais justo e inclusivo.
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RESUMO
A partir do primeiro caso de morte por corona vírus (Covid-19) em março de 2020, o governo polarizou as medidas em todos os âmbitos para evitar o efeito da doença (AGÊNCIA BRASIL, 2021),
assim alunos de diversas idades começaram a ter suas aulas presenciais substituídas pelo ensino
a distância tanto nas redes particulares como públicas. Até o momento não há um concesso sobre o
ensino infantil a distância, há organizações ligadas à educação que se posicionam contra enquanto
diversos especialistas e escolas defendem a adaptação de Planos de Estudos Tutorados. Este artigo
aborda assim os principais parâmetros utilizados para o ensino a distância na educação infantil em
tempos de pandemia.
Palavras-chave: Educação Infantil; Educação a Distância; Tecnologia Educacional.
INTRODUÇÃO
Este trabalho organiza uma revisão bibliográfica sobre Educação Infantil a distância, dois
sistemas educacionais que se uniram atualmente para novas necessidades das crianças menores
em fase de letramento, parte da medida de isolamento social evitando aglomerações nas unidades
escolares e seus bairros adjacentes como forma de prevenção ao Covid-19 e garantia de manutenção das aulas que “foi incorporada, tanto pelas escolas particulares, quanto pela rede pública” (AIX
SISTEMAS, 2021).
Este é um embate necessário nos dias atuais sobre a educação infantil a distância com seus
prós e contras, pois a pedagogia e a tecnologia sempre andaram de mãos dadas como processos
sociais, independente do tempo que ele vai durar ainda por conta da pandemia e os meios utilizados
para sua manutenção digital: família e educadores.
Observando as crianças diante de um celular verifica-se que elas aprendem sozinhas, autodidaxia, lidando com conteúdos, formas e normas através de mídias eletrônicas cada vez mais
interativas e inteligentes, sem uma reflexão crítica nem sendo um usuário competente e criativo, mas
sim um consumidor deslumbrado em muitos casos.
Por isso é necessário a mediação do uso das tecnologias da informação pelas crianças meno151
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res a fim de estabelecer estratégias adequadas considerando as seguintes questões deste desafio: O
meio digital é o melhor meio para manter as aulas da educação infantil? Quanto tempo é adequado
para seu uso por crianças pequenas? Podemos privar as crianças de outras mídias eletrônicas durante os dias de aula, ou seja, destinar seu uso exclusivo por essas crianças para educação infantil?
Com estas questões feitas e suas problemáticas devemos ter como objetivo geral analisar
teoria e prática no ensino a distância, considerando como objetivos específicos:
•

Entender o que a legislação brasileira permite na educação infantil a distância;

•

Estabelecer novos modos de perceber e de compreender o mundo virtual;

•

Ampliar o vocabulário digital com clareza de linguagem e objetividade.

EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não é permitido aulas não
presenciais no ensino fundamental, para tanto recentemente o governo federal “autorizou uma mudança na legislação, isentando as instituições de ensino de cumprirem o mínimo de 200 dias letivos.
Mas, ainda assim, manteve a carga horária prevista em lei de 800 horas, que deve ser cumpridas
durante todo o ano” (AIX SISTEMAS, 2021).
De fato, a educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica, pois é nela que a criança
de zero a cinco anos desenvolve integralmente seus “aspectos físicos, intelectuais, linguísticos e
sociais, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1998, p. 8).
A educação básica conforme a Lei é constituída pela “Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio” (BRASIL, 1996, p. 21). E a partir deste ponto, devemos entender que a Educação
Infantil é a principal etapa educacional para o desenvolvimento do ser humano em suas habilidades
expressivas a fim de estimular o cognitivo e o intelectual da criança através do lúdico, para processos
posteriores e profundos de letramento.
“Em suma, é na Educação Infantil que trabalhamos as potencialidades das crianças enquanto
ser social, intelectual e emocional, valorizando seus conteúdos e apresentando as cores, formas,
sons, rostos e gostos do mundo” (EDITORA OPET, 2021).
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Para entendermos a prática da educação a distância é necessário refletir sobre o conceito
amplamente divulgado sobre comunicação na educação e tecnologias da informação, de um lado
“átomos e bits”, a tal “informação eletrônica” (NEGROPONTE, 1995) que traz consigo um mundo de
recursos virtuais cheios de linguagens como “imagens coloridas fixas e em movimento, sons ambientes, música, linguagem oral e escrita [...] mixadas numa mesma mensagem, construindo significados,
carregando representações, difundindo símbolos” (BELLONI, 2002). E do outro lado, um processo
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de ensino-aprendizagem de interação emocional e sensorial que era fortemente promovido na sala
de aula presencial. Considerando ainda “a distância física entre o sujeito aprendente e o sistema
ensinante” (CARMO, 1998; TRINDADE, 1990).
Desta forma, a comunicação na educação toma um novo norte mais técnico com abordagens
criativas e interdisciplinares, o uso educativo da televisão, do rádio e, recentemente, aplicativos de
celular simultâneo com livros e apostilas. Não podemos esquecer-nos do computador que pode intermediar e-mails, vídeos do professor para educandos ou videoaulas lidam com acompanhamento
individual ou coletivo.
“A concepção, a fabricação, e o uso pedagógico de materiais de multimídias, gera novos
desafios para os atores envolvidos nestes processos de criação (professores, realizadores, etc.),
independentemente das formas de uso” (BELLONI, 2002).
Já houve experiências anteriores para alunos de diversas idades e fases escolares como
também para formação de docentes conforme diferentes gestões públicas (municipais, estaduais e
federais) para intercâmbio de informações e até complementação de formação pedagógica.
Conforme afirma Belloni (1984):
A matriz comunicacional das propostas pedagógicas desses programas, como de
muitos outros no Brasil ainda hoje, é a telenovela, e o programa que transpôs a
proposta estética e a estrutura narrativa da telenovela brasileira para o discurso
didático foi a novela João da Silva, experiência pioneira e inovadora de ensino supletivo a distância, produzida nos anos 60 por uma equipe da TVE do RJ, composta
de pedagogos, professores e comunicadores. Faz parte também desta categoria,
sendo talvez seu melhor exemplar e, sem dúvida, seu maior sucesso de público, a
série infantil O Sítio do Pica-Pau Amarelo, cuja concepção foi fruto de pesquisas de
equipes da TV Educativa do Rio de Janeiro. Esta emissora pública (criada em 1969
e vinculada ao MEC) assegurou também o primeiro ano de produção, em parceria
com a TV Globo que “cedia” seus astros, levando, em contrapartida, todos os direitos sobre o produto, que ela reproduziu com grande sucesso comercial durante
vários anos.

Não existem limites nem temas a não serem explorados na comunicação na educação e,
consequentemente, por meio das novas tecnologias através do ensino a distância desde que haja
um planejamento adequado para as crianças com apoio da família e da sociedade. “Novos formatos
para este tipo de educação a distância vão aparecendo, relacionados com as novas tecnologias de
informação e comunicação, cujas potencialidades comunicacionais apontam para novos tipos de
aprendizagem mais abertas e flexíveis” (BELLONI, 2002).
EDUCAÇÃO INFANTIL A DISTÂNCIA
Ao entendemos o que é a educação infantil e o ensino a distância passamos pelo difícil dilema
de unir estas diferentes vertentes educacionais em prol das crianças pequenas que precisam ser
contempladas com ensino de qualidade a fim de manter suas rotinas diárias de ensino-aprendizagem
deslocadas do espaço privilegiado da escola com auxílio imensurável de seus pais e/ou responsáveis.
Desta forma, a comunicação na educação infantil ganha mais força explicitando ao educando
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a interação emocional e sensorial necessários para a continuidade do processo de aprendizagem
de forma virtual em cada lar.
Cabe aos professores da educação infantil escolher os recursos adequados: sequências
didáticas, experimentações, brincadeiras, vídeos, contação de histórias, músicas; De forma clara e
objetiva para desenvolver a autoestima e a autoconfiança para as crianças, diminuindo suas ansiedades e aumentando sua resiliência, com o apoio da família em suas resoluções que transcendem
o campo da educação propriamente dita, pois alguns de nossos alunos não tem uma cultura mínima
ou básica digital própria.
Não podemos nesta altura dos fatos esquecer que “como já foi dito, todas as mídias, as novas
como as velhas fazem parte do universo de socialização das crianças, participando, de modo ativo
e inédito na história da humanidade” (BELLONI, 2020).
Se os professores têm o desafio de compreender o contexto de isolamento, articular com a
família de educandos, rever e adaptar dinâmicas, principalmente na educação infantil, a família deve
também estar atenta com esses paradigmas do momento não sobrecarregando ninguém para que
haja avanços de todos sem contendas.
O principal motivo da educação infantil a distância deve ser acima tudo e para todos envolvidos no processo a desvulgarização das mídias digitais com jogos e paisagens audiovisuais, caracterizados por hibridismo perverso e redutor, pois o acesso à informação não deve generalizar seus
usuários, mas sim transformar o indivíduo “em um ser mais racional e menos intuitivo, isto é mais
reflexivo” (BELLONI, 2002).
“Os limites entre educação, informação e entretenimento tender a perder a nitidez nas sociedades contemporâneas, onde o indivíduo consome quantidades crescentes de informação, aplicando-as
tanto ao trabalho quanto à vida afetiva e ao lazer” (BELLONI, 2002).
Todos têm direito ao livre acesso aos recursos e ferramentas digitais considerando sempre,
na educação infantil a distância, suas especifidades, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria pedi
cautela afirmando que “Menos Telas Mais Saúde, crianças com menos de 2 anos não devem ser
expostas aos dispositivos e aquelas com 2 a 5 devem ter o contato com as telas a até uma hora por
dia” (AIX SISTEMAS, 2021).
Considerando esta medida dos especialistas temos que nos apropriamos com responsabilidade e aproveitar ao máximo as possibilidades oferecidas pelo mundo digital para minimizar os
impactos neste processo de aprendizagem alterado, não há princípios básicos, mas o planejamento
deve contemplar o vínculo da criança com colegas, professor e escola, estabelecendo conversas,
diálogos e atividades simples.
E ainda, segundo AIX SISTEMAS (2021):
A responsabilidade de fornecer um ensino relevante no ambiente digital não é só do
professor, mas também da escola. É importante que a instituição de ensino forneça
as condições e ferramentas necessárias para que o educador trabalhe, assim como
o ajude a adaptar esse ensino para o novo formato. Cuidar da quantidade de horas
trabalhadas também é essencial para que o professor não fique 100% à disposição
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e comprometa sua saúde mental.

Lembrando sempre que estão todos no mesmo barco de isolamento e um momento atípico de
deslocamento socioeconômico-cultural que exige a aumento dos diferentes usuários da tecnologia da
informação e, inevitavelmente, da ciência da informação, uma evolução dos recursos tecnológicos que
se caracteriza por três aspectos: “a natureza multidisciplinar, a conexão à tecnologia da informação
e participação ativa e deliberada na evolução da Sociedade” (SARACEVIC, 1996, p. 42).
A tecnologia mais uma vez teve que ser adaptada aos novos usuários de tenra idade e seus
tutores, pois ela é parte essencial na organização dos processos educacionais atuais:
[Ciência da Informação] é um campo dedicado às questões científicas e à práticas
profissionais voltadas para o problema da efetiva comunicação do conhecimento e
de seus registros entre os seres humanos, no contexto social, institucional ou individual do uso e das necessidades de informação. No tratamento destas questões
são consideradas de particular interesse as vantagens das modernas tecnologias
informacionais (SARACEVIC, 1996, p.47).

Em relação ao contexto brasileiro, temos uma composição de acadêmicos em desenvolvimento, ou seja, em estudos tecnologia da informação que ainda não estão totalmente inseridos na
forma efetiva dos ambientes educacionais digitais, ou seja, professores que dominem as ferramentas
digitais disponibilizadas pelas escolas públicas e/ou particulares em um novo sistema educacional
imposto pela pandemia de Covid-19. A necessidade da instituição de ensino não é irreversível, mas
não era esperado nem pelos docentes ou familiares nos últimos anos.
Nesse momento, a inovação é a incorporação do Ensino Infantil a Distância como processo
ensino-aprendizagem e não mais como recurso de melhor aproveitamento do tempo e novos conhecimentos.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Antes de concluir o tema Educação Infantil a Distância devemos entender o que é Tecnologia
da Informação e, simultaneamente, Ciência da Informação para pautamos futuras ações na Educação
Infantil em evolução constante e continua, pois estamos em um momento transformador acentuado
pela pandemia.
A partir do momento que a Unidade Educacional oferece à criança pequena a oportunidade de
“mexer”, “ligar” e “utilizar” o computador em relação às ações cotidianas, tem pela frente um universo
novo, rico em curiosidades e saberes, que contribuirá muito com o seu desenvolvimento.
Devemos assim entender que a Tecnologia da Informação é o conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com o objetivo comum de comunicar e transmitir informações
entre usuários e seus diferentes sistemas digitais de comunicação e pesquisa.
Segundo Dowbor (2001, p. 11): “não é uma área em si, mas um processo permanente de
construção de pontes entre o mundo da escola e o universo que nos cerca”. Por isso, se faz tão
importante a utilização dessas ferramentas nos espaços escolares. Os materiais educativos digitais
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e as práticas pedagógicas inovadoras surgem como meios para potencializar o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e sociais do educando, permitindo um
trabalho autônomo, de recolha, de seleção e verificação de informações e o conhecimento de outras
culturas através de uma maior abertura ao mundo.
Atualmente são inúmeros os recursos tecnológicos que podem ser utilizados pelo professor
como parte da Tecnologia da Informação: Computador, DVD, Tablet, Lousa Digital, Câmera Fotográfica, Televisão, Data Show, Notebook, Internet, etc. Todos oferecem inúmeras possibilidades para o
docente trabalhar com seus conteúdos, porém é preciso que o mesmo domine as ferramentas para
que as aulas sejam realmente interativas.
Rocha (2001) afirma que é necessário ter cautela ao usar a tecnologia, o professor precisa ter
a percepção de que quem dita as regras é a educação, sendo a tecnologia uma ferramenta a mais
do fazer pedagógico. Ela não pode ser considerada o centro da ação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, a transformação na educação infantil a distância no enfrentamento da pandemia
foi uma medida de preservação das crianças menores e seus familiares, como também da escola e
sua comunidade em torno. Uma tomada de decisão governamental inevitável sem precedentes, uma
tentativa de avanço tecnológico da pedagogia através das diferentes mídias digitais em um mundo
virtual ainda novo para jovens e adultos, uma fase cheia de descontentamentos e muitas dúvidas.
Existe um mal estar generalizado sobre a exposição de telas e inadequação de formato do
ensino. Uma conta que não fecha entre características e necessidades dos estudantes, modos e
condições, além de questões antigas como estrutura organizacional, planejamento, concepção,
produção e distribuição de materiais escolares. Um teste continuo da competência e habilidade dos
professores com seus alunos e, respectivamente, com os familiares dos alunos.
Ainda que de forma imprecisa e parcial, o trabalho apresentado retrata o atual panorama
brasileiro da educação infantil, da educação a distância e, principalmente, da educação infantil a
distância com alguns dilemas e intenções inovadoras e de interdisciplinariedades.
Se de um lado temos alguns profissionais preparados e experientes no uso das tecnologias
de comunicação em sua oposição, do outro lado da rede de internet, temos muitos lares brasileiros
ainda em formação digital ou alfabetos funcionais digitais. Se aprofundarmos bem a visão na escola
e nas comunidades ao redor da escola, verificaremos que boa parte da população não tem acesso
de qualidade as mídias digitais e que muitos profissionais da educação estão se debatendo em teclados de computador, pois não foram preparados para tal momento de ensino-aprendizagem alterado.
As aulas virtuais por mais criativas e bem-feitas que possam decorrer não substituem o contato
humano em um ambiente reconhecido e preparado para docentes e discentes.
É preciso lembrar que as determinações político-administrativas interferem na concepção e
implementação de ações educacionais.
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Ainda há uma busca por identidade na educação a distância brasileira, pois não temos uma
fórmula pronta para os diferentes níveis de alunos e disciplinas que devem contemplá-los. Diante
deste paradoxo, a educação infantil à distância é inicial e, neste momento adverso, torna-se insuficiente, suas tendências apontam para uma educação ao longo da vida com retomadas constantes
de práticas e conceitos das séries iniciais nos próximos anos a fim de diminuir um déficit estimado
por muitos neste momento pandêmico.
Ainda que não mencionado acima, temos que combater a exclusão social digital. Várias instituições de ensino, hoje estão aprendendo a fazer o modelo Ensino a Distância e, aos poucos, seus
servidores também.
Porém é fato apresentar que esta estrutura, que não é nova, necessita de critérios que pautem
suas aplicações e mensurem sua utilização quanto a qualidade no processo, visto que a legislação
e todos os mediadores ainda se encontram em fase de adaptação e capacitação de suas competências. Também é pertinente frisar que as propostas de inovação pedagógica e tecnológica tendem a
ser analisadas de uma forma diferente, assim como um fator colaborativo.
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RESUMO
A pandemia do Covid- 19 causou e continua causando grandes prejuízos a educação brasileira,
com o fechamento das escolas durante o período emergencial e consequentemente o ensino sendo
ofertado de forma remota, o qual nem todos, incluindo professores e alunos, não se encontravam
preparados para a utilização integral das tecnologias como metodologia para a aprendizagem,
somando- se a essa questão a precariedade de acesso a internet e a equipamentos tecnológicos
que garantam as interações necessárias entre professor e aluno. A educação brasileira tem sofrido
há décadas com a precariedade e com os baixos índices de aprendizagens pelos alunos de modo
geral, a pandemia tem acentuado e trazido à tona a situação defasada do ensino no país. Desse
modo esta pesquisa apresentará através de dados e pesquisas realizadas as consequências para
o ensino brasileiro e as defasagens causadas nas aprendizagens durante esse período.
Palavras-chave: Aprendizagem; Educação; Pandemia;
INTRODUÇÃO
Com o início da pandemia do Covid- 19 a desigualdade e a exclusão que já existia no sistema educacional brasileiro se agravaram ainda mais devido o fechamento das escolas. Mesmo
para aqueles que possuem uma matrícula ativa na rede educacional houve perda da aprendizagem
devido à mudança emergencial do ensino presencial para o remoto e as dificuldades de acesso a
internet para acompanhar as aulas, seguidos de situações impostas pela economia, o desemprego,
que agravaram a situação de pobreza de famílias menos favorecidos. Desse modo, crianças que já
lhes tinham negado no dia a dia o direito a educação, perderam ainda mais a condição de acesso e
permanência a um estabelecimento de ensino, que já era precário.
Segundo dados da pesquisa cenários da exclusão escolar em novembro de 2020 mais de 5
milhões de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos não tinham acesso a educação no país, 40 %
deste total representam crianças de 06 a 10 anos que antes da crise pandêmica, o Brasil já havia
universalizado o ensino, mostrando assim o retrocesso o qual o sistema educacional vem enfrentando.
A necessidade de reabertura das escolas é urgente para que se garanta o direito à aprendizagem que não tem sido totalmente eficaz na modalidade remota, pois não está ao alcance de todas
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as crianças.
Deste modo este trabalho apresentará em dados o cenário e os impactos da pandemia para
a educação no Brasil, trazendo números alarmantes que nos levam a refletir sobre a necessidade de
políticas voltadas para a recuperação das aprendizagens perdidas, devido à regressão educacional
que segundo especialistas podem retroceder a duas décadas.
AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA
A pandemia do Covid- 19 causou grandes impactos negativos para a educação brasileira
causando perdas irreparáveis na aprendizagem das crianças e adolescentes que se encontravam
em idade escolar em todo o território nacional.
Desde a publicação da portaria nº 343 de 17 de março de 2020 pelo MEC as aulas presenciais
foram suspensas e adotado o ensino remoto como método de ensino pelas unidades escolares, situação que perdurou durante o restante do ano letivo de 2020 para a maioria das unidades escolares,
conforme poderá ser observado nas informações seguintes. O ano letivo de 2021 se iniciou com a
mesma situação instalada, tendo aos poucos retomado o atendimento, conforme a diminuição dos
casos de contágio em cada região do país, aumentando gradativamente a quantidade de alunos
atendidos. Atualmente ainda não temos 100% do atendimento a crianças e adolescentes retomados,
totalizando 1 ano e 6 meses no qual a educação está sendo afetada drasticamente.
Umas das medidas de contenção do coronavírus durante a pandemia foi o fechamento das
unidades escolares em todo o país. Dados do censo escolar 2020 apresentam em números a totalidade de escolas básicas que tiveram suas atividades suspensas após a publicação do decreto:

Fonte: Inep/ Censo escolar 2020

Esses números gigantescos de escolas com aulas suspensas atingiram consequentemente
a aprendizagem de milhares de alunos em todo o país, pois em sua maioria o ensino remoto não foi
suficiente para manter a garantia do direito educacional e a qualidade do ensino ofertado.
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No gráfico abaixo podemos acompanhar o percentual de escolas que conseguiram retomar
as atividades presenciais ainda em 2020, quando o contágio do vírus continuava em alta, seguindo
medidas especificadas pelos órgãos públicos de saúde e pelas secretarias de educação.
O maior índice de retorno pode ser observado nas escolas da rede privada de ensino com 29,
10%, contra 70, 90% que não tiveram condições de retornarem com as atividades presenciais, ao
longo do ano. Nas escolas federais e municipais não houve retorno praticamente em sua totalidade,
98, 40% e 97, 50% respectivamente. Na rede estadual 85, 90% das unidades escolares se mantiveram realizando o ensino remoto, e apenas 14, 10% retomaram as atividades presenciais.

Fonte: Elaboração própria de acordo com dados do Inep/ Censo escolar 2020

Ao analisar o gráfico podemos concluir que mais uma vez aqueles que não dispõem de meios
de arcar com educação privada ficam pra trás na aprendizagem quando comparados o percentual
de retorno entre escolas públicas e privadas.
Uma pesquisa encomendada pelo Governo do Estado de São Paulo, com a participação de
1.116 escolas e 20. 743 alunos realizou uma comparação de proficiência entre os dados obtidos
durante o exame SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) em 2019 e os alunos que em
2021 cursavam as mesmas séries avaliadas pelo exame, com o intuito de avaliar as perdas de aprendizagem durante a pandemia.
Conforme apresenta o gráfico abaixo, os alunos participantes da pesquisa frequentam as séries finais do ensino fundamental I e II e do ensino médio das redes estaduais.
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Fonte: https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Apresenta%c3%a7%c3%a3o-Estudo-Amostral-1.pdf
Do total de alunos participantes da pesquisa 7.135 frequentavam o 5º ano do ensino fundamental, 7.190 o 9º ano do ensino fundamental e 6.418 alunos cursavam a 3ª série do ensino médio.
O gráfico abaixo apresenta os resultados da pesquisa na disciplina de língua portuguesa,
comparando os resultados Saeb 2019 com a avaliação amostral de 2021:

Fonte: https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Apresenta%c3%a7%c3%a3o-Estudo-Amostral-1.pdf
Na disciplina de língua portuguesa segundo a avaliação amostral em comparativo com o SAEB
2019 os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental tiveram uma queda de 29 pontos no resultado
de proficiência, passando de 223 para 194 pontos. Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de
262 pontos passaram a 250. Os alunos do 3º ano do ensino médio apresentaram uma queda de 11
pontos, caindo de 279 para 268 pontos.
O gráfico seguinte corresponde aos resultados para a disciplina de matemática considerando
os mesmos estudantes:
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Fonte: https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Apresenta%c3%a7%c3%a3o-Estudo-Amostral-1.pdf
Na aprendizagem matemática os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental apresentaram
uma queda de 47 pontos nos resultados em comparação com o apresentado na edição de 2019 do
SAEB, desse modo a nota de proficiência de 243 caiu para 196.
No 9º ano do Ensino Fundamental o percentual de proficiência ficou 14 pontos abaixo do
apresentado em 2019 que de 262 passou para 248 de pontuação.
Já o 3º ano do Ensino médio que em 2019 obteve 273 de pontuação, apresentou uma queda
de 18 pontos, recaindo para 255 de proficiência.
Outro estudo realizado pelo Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil
e a África Lusófona (Clear), vinculado à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP) simulam as perdas de aprendizagem dos alunos durante o período em que escolas
permaneceram fechadas em 2020, totalizando uma média de 9 meses, sendo este um tempo maior
do que o observado em outros países.
O estudo aponta que o retrocesso educacional brasileiro devido à pandemia pode anteceder
a média de proficiência apresentada há quatro anos no SAEB (Sistema de Avaliação da Educação
Básica).

Fonte: https://portal.fgv.br/noticias/educacao-pode-retroceder-ate-quatro-anos-devido-pandemia-a163
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ponta-estudo
Em matemática as pesquisas apontam para um cenário pessimista, apresentando uma queda
acentuada para as aprendizagens que desde 2015 vinha crescendo gradativamente, na qual a tendência sem Covid- 19 apontavam para o aumento das aprendizagens apresentadas e consequentemente
nos resultados das avaliações, no entanto, diferente do esperado, as consequências da pandemia
leva essa curva ao declínio.
O mesmo cenário é apresentado para a disciplina de português, no qual a situação não é
muito diferente, como podemos constatar no gráfico abaixo:

Fonte: https://portal.fgv.br/noticias/educacao-pode-retroceder-ate-quatro-anos-devido-pandemia-aponta-estudo
Ainda, segundo a pesquisa, sendo a interrupção das aulas presenciais uma das causas que
tem afetado a aprendizagem, existe outro fator que também colabora para a perda acentuada dessas aprendizagens que é a falta de acesso ao ensino remoto, devido às desigualdades enfrentadas
pelos menos favorecidos no Brasil, que não dispõem de acesso a internet e equipamentos para o
acompanhamento das aulas virtuais.
Não tem sido fácil transpassar para o ambiente digital a função social que a escola exerce.
Passados mais de um ano da pandemia muitos professores continuam a enfrentar dificuldade para
se habituar a essa “nova modalidade de atuação”. Apesar do ensino à distância (ead) ser uma prática
nos dias atuais, muito se confundindo com o atual sistema de ensino remoto praticado atualmente,
em muito eles se diferem.
A modalidade ead é comum para jovens e adultos que já tem estabelecido uma autonomia
para os estudos, diferente de crianças em formação educacional que necessitam do apoio constante
do docente e não possuem preparo nem disciplina para gerir seu próprio cronograma de estudo.
Na modalidade ead o aluno é a figura central do processo, no qual ele próprio faz a gestão
dos seus estudos, de acordo com a sua disponibilidade de horários.
No ensino remoto, as aulas podem acontecer de forma síncrona, no horário estabelecido no
atendimento presencial, com interação direta entre professor e aluno. No entanto, devido à precarie164
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dade de muitas famílias e o despreparo dos professores, somados a falta de recursos das unidades
escolares, outros meios foram predominantes como prática metodológica.
Corroborando com a questão citada Oliveira, Silva e Silva (2020, p. 28) apontam que:
Os professores foram “jogados vivos no virtual!”, para aprender a fazer em serviço, enfrentando os milhões de alunos – e também professores – excluídos digitalmente. O caminho é longo e
há professores que ainda esperam a aula começar entre paredes, porque ainda não conseguiram
situar-se na rede, limitados, também, pela questão da conectividade.
O cenário da pandemia levou a sociedade a repensar a importância do ambiente educacional
e da função docente, que sofre com a desvalorização da sociedade em geral. Fato é que os professores brasileiros recebem um dos menores salários em comparação com outros países, sendo ainda
vítimas de violência e agressões causadas por pais e alunos, que não os reconhecem enquanto
autoridade numa sala de aula.
Avelino; Mendes, (2020, p. 57)
O Brasil tem enfrentado diversos problemas educacionais ao longo dos anos, apontados principalmente por baixos salários dos educadores, infraestruturas precárias
das escolas, diversos tipos de violências, evasão e reprovação, desvios de repasses de verbas, amplo analfabetismo informal e resultados cada vez mais catastróficos nas avaliações internas e externas.

Com todas essas questões o ambiente escolar é predominantemente o local concebível por
todos nós como ideal para a aquisição das aprendizagens, em contato direto com o professor em
sua função mediadora, para a criação de vínculos que fortalecem o desejo pelo conhecimento.
Assim Kirchner (2020, p. 46) discorre que:
A pandemia nos colocou frente ao desafio de pensar a escola, nos retirando a sala de aula, o
ambiente que sempre foi o lugar de estabelecer os vínculos principais de mediações de conhecimento.
A função docente desempenhada dentro desse lugar, onde professores, alunos e toda comunidade
escolar se habituaram, já não é o espaço delimitado para essa função.
De repente alunos e professores se viram diante da necessidade de estabelecer não só a
aprendizagem, mas também os vínculos dentro de outro contexto, que não era o prédio escolar. E
digamos que essa não foi e continua não sendo uma tarefa fácil. A escola é um ambiente de aquisições de múltiplas habilidades, de construção de valores éticos e morais, da própria identidade da
criança, que em contato com outros pares e através das vivências proporcionadas vai construindo
seus conceitos de cidadania, de sociedade, passam a entender e a conhecer a cultura na qual está
inserida. Na convivência com o outro aprende a respeitar a diversidade e as escolhas individuais de
cada pessoa, suas características, suas crenças, sua raça.
Linhares; Enumo, (2020, p. 5) cita ainda que:
Além das grandes perdas do processo de aprendizagem formal, as crianças estão
sendo privadas da necessária socialização com os pares, em que ocorrem aprendizados significativos para o desenvolvimento humano, tais como: experiências lúdicas compartilhadas, que implica em interações proximais face a face; cooperação;
convivência com as diferenças; compartilhamento de decisões; enfrentamento de
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desafios; negociação de conflitos; adiamento de gratificações; espera da sua vez;
exercício controle de impulsos; entre outras habilidades.

A tarefa de educar muitas vezes pressupõe aqueles que optaram por essa dignificante carreira
profissional fazer o impossível, como muito foi vista nestes tempos de pandemia, inúmeros esforços
realizados por professores para levar o conhecimento e a aprendizagens aos seus discentes.
Balinhas et al (2013, p. 260) antes da realidade a qual enfrentamos já salientava que:
Não raras vezes, o processo educativo exige mais que vontade, uma crença quase inabalável
na tarefa de educar, no valor de transformar a vida de estudantes em possibilidades de escolher
caminhos para modificar suas realidades. Professoras mostram a precariedade de recursos materiais e simbólicos de grande parte das crianças e jovens da escola, esse mergulho cotidiano nessas
outras vidas, não permite cruzar os braços, mas arregaçar as mangas e fazer qualquer coisa ou
muitas coisas.
A tarefa de educar que nunca foi fácil para aqueles que atuam na área educacional, pressupõe neste momento delicado pelo qual não só o país, mas todo o mundo vem enfrentando, requer
um esforço maior de todos os envolvidos no processo educacional, e isso inclui famílias, escolas,
professores, gestores públicos, e a sociedade em sua plenitude.
Esforços conjuntos são necessários para mitigar os prejuízos que a pandemia trouxe para a
educação de crianças e adolescentes em fase escolar, e que tiveram perdas nas aprendizagens que
necessitam de um esforço coletivo para serem recuperadas.
Desse modo espera- se que a educação seja priorizada nas ações governamentais a fim de
garantir que sejam supridas as aprendizagens perdidas durante a pandemia no país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O poder público não pode fechar os olhos para todas as consequências trazidas pela pandemia, os impactos e as fragilidades que atingiu toda a sociedade.
Destacando- se nesse trabalho em especial as consequências para a educação de milhares
de estudantes que tiveram suas aprendizagens prejudicadas em virtude do fechamento das escolas.
A pandemia acentuou as desigualdades enfrentadas por alunos das classes mais abastadas,
que neste cenário não conseguiram manter a frequência, tão pouco a qualidade das aprendizagens
realizadas a partir de seus lares.
A falta de recursos tecnológicos e de acesso a internet foi um dos maiores entraves durante
o ensino remoto adotado pelas escolas.
Ações que priorizem a recuperação das aprendizagens perdidas precisam fazer parte de
políticas públicas voltadas para a educação básica, a fim de diminuir a discrepância dos conteúdos
perdidos e os prejuízos deixados pela pandemia.
166

Revista Territórios

Setembro 2021

Desse modo é necessário uma união conjunta de estados e municípios para garantir o direito
à aprendizagem a todas as crianças e adolescentes.
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RESUMO
Atualmente o tema inclusão escolar na rede regular de ensino, traz à tona uma série de discussões
contínuas, propícias a esse novo olhar, a esse novo paradigma social, em especial no tocante às
crianças com a Síndrome de Down. Este artigo tem como objetivo principal verificar como ocorre a interação social destas crianças no espaço escolar. Este será proposto através de análises
bibliográficas, tornando possível constatar que quanto mais o portador da Síndrome de Down,
compartilha e interage com o meio, seu sistema cognitivo se desenvolve melhor, reforçando assim
a importância de interagir e contribuir para a inserção da mesma na educação, propiciando condições de aprendizagem adequadas. O que se afigura de maneira mais expressiva ao se pensar na
viabilidade do modelo de escola inclusiva para todo o país no momento é a situação dos recursos
humanos, especificamente dos professores das classes regulares, que precisam ser efetivamente
capacitados para transformar sua prática educativa. A formação e a capacitação docente impõem-se
como meta principal a ser alcançada na concretização do sistema educacional que inclua a todos,
verdadeiramente (BRASIL, 2003, p. 24).
Palavras-chave: Síndrome de Down; Habilidades Sociais; Dificuldades; Aprendizado.
INTRODUÇÃO
No conceito de inclusão escolar os alunos deficientes deveriam ter direito ao acesso e à
permanência no sistema escolar, a preocupação visava somente os deficientes muitos alunos ainda
continuavam excluídos dentro do sistema educacional. Possuir uma legislação específica para esse
atendimento educacional especializado não se torna suficiente quando pensamos na diversidade e
na realidade das escolas nos dias atuais. Uma mudança de concepção para uma educação inclusiva
e a garantia de inclusão e sucesso educacional de todas as crianças, sejam elas deficientes ou não,
traz alguns avanços significativos no processo de ensino-aprendizagem.
Além das manifestações fisiológicas, o indivíduo com Síndrome de Down apresenta comprometimento no desenvolvimento da linguagem, que geralmente é mais lenta. Esse comprometimento
no desenvolvimento da linguagem refere-se a um retardamento das distintas etapas ao longo da
dimensão temporal, não interferindo a possibilidade de a criança atingir um desenvolvimento normal.
Castro e Gomes (2000) dizem:
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Um atraso poderá ser recuperado e, por si só, não implica que não venha a atingir
o nível de excelência ao alcance do desenvolvimento normal. O atraso será por isso
meramente quantitativo: menos desenvolvimento num dado momento, mas não um
desenvolvimento diferente ou deficiente (CASTRO; GOMES, 2000, p.63).

O estudo do tema Síndrome de Down teve como objetivo revisar a literatura que trata da inclusão de crianças com essa síndrome na rede regular de ensino, a fim de identificar os temas pesquisados e subsidiar o trabalho em sala de aula com essas crianças, propiciando iguais condições
de aprendizagem.
A síndrome de Down (SD) é uma condição crônica que traz múltiplos desafios não só à criança, mas também a toda sua família. Trata-se de uma desordem cromossômica, cuja frequência é de
1:750 nascidos vivos, tendo como fator de risco predominante a idade materna avançada (35 anos)
(CAPONE, 2004; PUESCHEL, 1999).
Nesse Contexto, Maciel (2000, p. 51) afirma que de modo geral a falta de conhecimento da
sociedade, faz com que a Síndrome seja vista como uma doença crônica, um peso ou um problema.
A visão da sociedade sobre a deficiência faz a pessoa que apresenta essa condição ser vista como
um ser incapaz, indefeso, sem direitos, sendo sempre deixado em segundo lugar. Ainda é necessário
um grande esforço para romper esse estigma.
No conceito que define a integração escolar o educando deve estar preparado para a convivência com os demais, as características são pré-estabelecidas e o aluno é avaliado, podendo ser
aceito ou não, adaptar-se ou não, ao grupo das maiorias. Aquele que não se enquadrar nos padrões
terá um atendimento à parte, separado dos demais. O conceito de inclusão escolar surge em interrupção ao processo de integração escolar, o foco é modificado e o problema passa do indivíduo para
a sociedade (SANCHES, 2006, p. 68).
Castro e Gomes (2000) dizem: Um atraso poderá ser recuperado e, por si só, não implica que
não venha a atingir o nível de excelência ao alcance do desenvolvimento normal. O atraso será por
isso meramente quantitativo: menos desenvolvimento num dado momento, mas não um desenvolvimento diferente ou deficiente (CASTRO; GOMES, 2000, p.63).
É interessante destacar que as pessoas com a Síndrome de Down são vistas muitas vezes
como umas doentes, tanto pelo âmbito familiar quanto pela sociedade. A sociedade ainda tem a ideia
de um século atrás quando estas pessoas eram chamadas de “mongoloides” e acham que essas
não podem relacionar-se assim como qualquer outra.
A síndrome de Down (SD) é uma condição crônica que impõe múltiplos desafios não só à
criança acometida, mas também a toda sua família. Trata-se de uma desordem cromossômica, a
trissomia do cromossomo 21, cuja frequência é de 1:750 nascidos vivos, tendo como fator de risco
preponderante a idade materna avançada (³35 anos) (CAPONE, 2004; PUESCHEL, 1999).
POLÍTICAS PÚBLICAS E O ENSINO INCLUSIVO
A inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular de ensino é hoje a
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diretriz principal das políticas públicas educacionais, tanto na esfera federal, quanto estadual. Em
âmbito federal, dentre outras iniciativas, o inciso III do artigo 208 da Constituição Federal se refere
ao atendimento educacional especializado aos educandos com deficiências, “preferencialmente na
rede regular de ensino”.
De acordo com a autora:
“A questão da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na
rede regular de ensino insere-se no contexto das discussões, cada vez mais em evidência, relativas à integração de pessoas com deficiência enquanto cidadãos, com
seus respectivos direitos e deveres de participação e contribuição social” (SANTOS,
1997, p. 22-23).

Pode-se dizer que esta discussão mais ampla sobre a inclusão, fundada na movimentação histórica decorrente das lutas pelos direitos humanos, não mais se constitui numa novidade, levando-se
em consideração que tais princípios já vêm sendo veiculados em forma de declarações e diretrizes
pelo menos desde 1948, quando da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Em suas nuanças, no que diz respeito aos vários cenários em que tais princípios de participação e direitos humanos se inserem, incluindo-se o educacional (tão frequentemente preconizado
como uma das principais alavancas de crescimento e projeções sociais do mundo moderno), ainda há
muito a ser esclarecido e discutido a respeito das diferentes conotações que a inclusão pode assumir.
A política Nacional de Educação Especial, elaborada em 1994 (Ministério da Educação e Cultura/
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 1994), o Ministério da Educação e Cultura estabelece como diretrizes da Educação Especial apoiar o sistema regular de ensino para a inserção das
pessoas com deficiências, e dar prioridade ao financiamento de projetos institucionais que envolvam
ações de integração. Esta mesma perspectiva foi posteriormente reforçada pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica (Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 2001).
A perspectiva apontada pela Declaração de Salamanca, em 1994, enfatiza que a escola
inclusiva, deve reconhecer que esta só se efetivará com o aprimoramento dos sistemas de ensino.
Como o conceito de “necessidades educativas especiais” tem se alargado, a tal ponto de se perder
o consenso a respeito de qual a população ele abarca os princípios de Salamanca podem servir
para sustentar posições que nada tem de novas, mas, ao contrário, travestem de modernas, posturas educacionais, as mais retrógradas. Corre-se o risco de perpetuar uma visão entre anormalidade
baseada nas condições orgânicas da população escolar. Qualquer forma de educação que não seja
a da inclusão no ensino regular é vista como ultrapassada, pois perpetua a segregação, a discriminação e o preconceito dos ditos normais em relação aos alunos com deficiências.
CONTEXTUALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO
Gardner (1995) ressalta que as inteligências são parte da herança genética humana, todas
se manifestam em algum grau em todas as crianças, independente da educação ou apoio cultural.
Assim, todo ser humano possui certas capacidades essenciais em cada uma das inteligências, mas,
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mesmo que um indivíduo possua grande potencial biológico para determinada habilidade, ele precisa
de oportunidades para explorar e desenvolvê-la. “Em resumo, a cultura circundante desempenha
um papel predominante na determinação do grau em que o potencial intelectual de um indivíduo é
realizado” (GARDNER, 1995, p, 47).
A escola deve investir no treinamento de seus profissionais, a fim de capacitá-los a lidar
com a criança portadora da SD; além da equipe, a escola precisa preparar também os colegas de
classe. (BUCKLEY; BIRD, 1998). Porém, vê-se que o que precede a todos estes componentes são
a voluntariedade e o compromisso da instituição em aceitar estas crianças (CUCKLE, 1999). O ambiente escolar deve ser o local propício para todas as crianças se desenvolverem social, emocional
e academicamente (BUCKLEY; BIRD, 1998).
Segundo Gardner (1995, p. 21): “Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas
ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural”. São,
a princípio, sete: inteligência musical, corporal cinestésica, lógico-matemática, lingüística, espacial,
interpessoal e intrapessoal. A inteligência musical é caracterizada pela habilidade para reconhecer
sons e ritmos, gosto em cantar ou tocar um instrumento musical.
IMPLICAÇÕES DA INCLUSÃO
O desenvolvimento humano é um processo sociocultural no qual o homem se desenvolve a
partir da apropriação que faz da cultura, apropriação esta que só é possível mediante um processo
de relação com outros homens (TRINDADE, 2011).
Ela constitui o corolário do equilíbrio de tais condições internas de aprendizagem com as
condições externas de ensino inerentes ao indivíduo que ensina: como Piaget (1978) nos ajuda a
compreender, a adaptação a situações e exige um equilíbrio e uma organização entre o processo
de assimilação do exterior para o interior e de acomodação do interior para o exterior (SALES, 2018,
p. 14).
O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, ou complexo e abstrato. O estudo de caso, quando qualitativo, se desenvolve numa situação natural, é rico em dados
descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada
(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.18).
CARACTERIZAÇÃO DA SÍNDROME DE DOWN
As características desta síndrome foram descritas pela primeira vez em uma publicação pelo
médico inglês John Langdon Down em 1866, e por isso leva seu nome. Posteriormente à essa primeira
descrição, outros registros sobre a Síndrome de Down foram publicados por Mitchell em 1876, e por
Ireland em 1877, e reforçaram além das características físicas, a deficiência mental, considerando
tais pessoas como “idiotas” (PUESCHEL, 2005). Esta nomenclatura “idiota” foi utilizada de 1886 a
1913 para se referir a pessoas com déficits intelectuais (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1995).
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Há pouco tempo, crianças nascidas com Down eram afastadas do grupo social e familiar e,
geralmente, não viviam mais do que 30, 35 anos. Quando se começou a investir na estimulação
precoce para estimular o desenvolvimento dessas crianças e de suas potencialidades, a expectativa de vida aumentou notavelmente e, ainda que num ritmo mais lento, elas se mostraram capazes
de superar as limitações e foram sendo integradas na sociedade. Em entrevista para o site Drauzio
Varella o médico MUSTACCHI (2012) afirma:
Nos últimos 20 anos, pessoas sem a síndrome tiveram um ganho de sobrevida de dez anos,
isto é, a expectativa de vida passou de 60 para 70 anos. Nesse mesmo período, a sobrevida na
população com síndrome de Down foi de 25, 30 anos para 60, 65 anos. Portanto, elas ganharam
30 anos de sobrevida com qualidade graças à atenção médica e da família que passaram a receber
(MUSTACCHI, 2012).
É importante ressaltar também que a Síndrome de Down não é uma doença e que não há
um tratamento medicamentoso para ela. Sendo assim, “pessoas com Síndrome de Down devem ser
aceitas como são [...] observando seus direitos e privilégios de cidadão e preservando sua dignidade
humana” (PUESCHEL, 2005, p. 103).
O desenvolvimento cognitivo da criança com síndrome de Down é superior ao desenvolvimento
da linguagem, sendo a compreensão mais efetiva que a expressão e por isso, a linguagem não-verbal exerce uma função importante na comunicação destas crianças. Os acometimentos motores
orais, como a hipotonicidade, contribuem para a ininteligibilidade da fala, os déficits de memória de
curto-prazo e processamento auditivo relacionam-se com as outras dificuldades e as condições de
desenvolvimento global e ambiental devem sempre ser consideradas (ANDRADE; LIMONGI, 2007;
SCHWARTZMAN, 1999).
INCLUSÃO E OS RECURSOS PEDAGÓGICOS
Papert define o uso do computador como sendo: [...] é uma ferramenta de trabalho com a qual
o professor pode utilizar diversos cenários de ensino e aprendizagem, entre eles, tutores, simuladores, demonstrações, jogos educativos, ferramentas de textos, desenhos e imagens, dependendo de
seus reais objetivos educacionais (PAPERT, apud ZULIAN e FREITAS, 1994, s/p).
O computador é um meio de atrair o aluno com necessidades educacionais especiais à escola,
pois, à medida que ele tem contato com este equipamento, consegue abstrair e verificar a aplicabilidade do que está sendo estudado, sem medo de errar, construindo o conhecimento pela tentativa de
ensaio e erro (p. s/n). (ZULIAN e FREITAS, 2000, s/n.). Ainda, o Ministério da Educação disponibiliza
para as salas de recursos multifuncionais, materiais didáticos e paradidáticos como o braile, o áudio
e a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Segundo Valente (1997) a utilização do computador como recurso didático ajuda nos mais
diferentes graus e tipos de deficiência, através de ferramentas que dão ao professor a possibilidade
de trabalhar de forma lúdico-pedagógica.
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Além disso, existem outras ferramentas que podem contribuir no processo de ensino- -aprendizagem como: a internet; os vídeos; os programas de TV; os sites e os jogos, promovendo a construção de conhecimentos de forma atrativa possibilitando a participação do educando na construção
do seu próprio conhecimento (BORTOLOZZO et al., 2005).
Ainda de acordo com Valente (1997, apud ZULIAN e FREITAS) o computador para as pessoas
com deficiência funciona como um caderno; para o deficiente auditivo a ligação entre o concreto e o
abstrato; e no caso do deficiente mental, uma forma de desenvolver suas capacidades intelectuais.
TECNOLOGIA EM PROCESSO INCLUSIVO
As tecnologias estão presentes em cada uma das pegadas que o ser humano deixou sobre a
terra, ao longo de toda a sua história. Desde um simples pedaço de pau que tenha servido de apoio,
de bengala, para um homem no tempo das cavernas, por exemplo, até as modernas próteses de fibra
de carbono que permitem, hoje, que um atleta com amputação de ambas as pernas possa competir
em uma Olimpíada, disputando corridas com outros atletas sem nenhuma deficiência (LÉVY, 1999
apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 38).
Segundo Galvão (2006), entre os grupos de tecnologias utilizadas na educação especial, destaca-se os softwares voltados à acessibilidade de pessoas com necessidades especiais, tais recursos
integram o aluno ao sistema de computadores, e cada vez mais ganhando espaço na sociedade, a
inclusão é suporte para uma escola humanizada e que ressalta as potencialidades de seus alunos,
o que é possível quando existem tais práticas: projetos compartilhados, currículo adaptado e vivo,
uma organização flexível e atitudes positivas da comunidade educacional como um todo.
O projeto educativo das escolas de integração precisa ter uma variável, que prevê todos os
processos na integração, sendo elaborado em conjunto pela equipe de professores, no qual a educação dos alunos com necessidades educativas especiais é o seu maior objetivo, sendo um poderoso
instrumento de mudança.
PROCESSO DE ESTIMULAÇÃO
A criança, antes de tomar consciência de si, necessita do outro. É na relação e interação com
as pessoas de sua família, com educadores, meninos e meninas na escola e com o mundo que a
cerca que ela desenvolve suas possibilidades e se estrutura como pessoa (FERREIRA, 2010).
Desse modo, a interação social depende da forma como a criança é recebida, acolhida,
observada, ouvida e compreendida em suas necessidades. Essa forma de relação e comunicação
influencia o desenvolvimento psicoafetivo e determina a maneira como a criança vai interagir com
as pessoas, objetos e o meio em que vive. Desse pressuposto, a estimulação precoce é concebida
como ato ou efeito de excitar, incitar, exercitar, instigar, ativar, prematuramente, antecipar (FERREIRA, 2010, p.875).
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Assim, nos anos iniciais de vida da criança, acontece muitas modificações que se caracterizam
em desenvolvimento de suas habilidades psíquica, cognitiva e motora. A ausência ou deficiência da
estimula precoce nos anos iniciais da vida da criança afeta o desenvolvimento de suas habilidades,
aumentando oportunidades de transtorno no comportamento, nas relações sociais, afetivas, da linguagem e etc. (FERREIRA, 2010, p.875).
Para Brandão (1990, p. 95)., o trabalho de estimulação precoce tem como princípio básico, o
acompanhamento clínico-terapêutico de crianças e bebês de alto risco e com patologia orgânica, na
direção de propiciar, na intervenção junto a estes e sua família, que os fatores estruturais (maturação,
estruturação psíquica e cognitiva) e instrumentais (linguagem e comunicação, brincar, aprendizagem,
psicomotricidade, início da autonomia e socialização), possam se articular de forma que a criança
consiga o melhor desenvolvimento possível. O ponto central de referência é a estruturação ou reestruturação da função materna, abrindo espaço para a constituição da criança como sujeito psíquico
capaz de auto significar (FERREIRA, 2010).
As crianças com necessidades especiais precisam, nos primeiros anos, encontrar pessoas
desejosas de interagir e se comunicar com ela. Os pais e educadores devem estar atentos às manifestações de intenção comunicativa ou pequenos gestos aos quais devem interpretar e reagir responsavelmente mediante o toque e a confirmação 607 Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020
verbal. Nesta perspectiva é importante compreender o conceito e o trabalho da estimulação precoce, bem como sua aplicação no cotidiano do desenvolvimento e aprendizagem da criança especial
(FERREIRA, 2010, p.875).
São inúmeros os benefícios obtidos da estimulação precoce, quando aplicados no desenvolvimento da criança com deficiência, tornando eficaz ou ativo, reforçando e aumentando a sua
capacidade de aprendizagem, através de atividades lúdicas, exercícios, jogos, técnicas e outros
recursos aplicados no desenvolvimento da criança estimulando a sua capacidade de aprendizagem
e adaptação ao meio social, ampliando e obtendo benefício do lado intelectual. Assim, a construção
de bases e alicerces vinculadas as adaptações contribui para o aprendizado, movimentando para
que a criança possa perceber, analisar, comparar, aprender e decidir pelos sentidos (FERREIRA,
2010, p.875).
O mesmo Referencial Curricular Nacional para educação infantil (BRASIL, 1998) recomendado
para outras crianças é essencial para estas com alterações significativas no processo de desenvolvimento e aprendizagem, pois, valoriza: o brincar como forma particular de expressão, pensamento,
interação e comunicação infantil, e a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção
nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma (BRASIL, 2003, p. 9).
Os princípios básicos do desenvolvimento neuropsicomotor da criança típica, não se pode
falar em estimulação, sem antes falar sobre o desenvolvimento infantil. Por isso, independentemente
da forma de atuação do profissional num programa de estimulação, é imprescindível que tenha um
bom conhecimento do desenvolvimento normal da criança (BRASIL, 2003, p. 9).
A SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO INTEGRAL
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Em Roma, Cícero declara que respaldados pelas Leis das Dozes Tábuas o pai que possuísse
um filho monstruoso deveria matá-lo no instante que ele nascesse e que para as crianças nascidas
imperfeitas “a morte é um refúgio seguro”. Sêneca também fala sobre a morte dessas crianças certificando que: “os homens necessitam tomar certas atitudes que devem ser encaradas com naturalidade
” e ainda “se nascerem defeituosos e monstruosos, afogamo-los; não devido ao ódio, mas à razão,
para distinguirmos as coisas inúteis das saudáveis” (CARVALHO, ROCHA e SILVA, 2006, p.23).
As características desta síndrome foram descritas pela primeira vez em uma publicação pelo
médico inglês John Langdon Down em 1866, e por isso leva seu nome. Posteriormente à essa primeira
descrição, outros registros sobre a Síndrome de Down foram publicados por Mitchell em 1876, e por
Ireland em 1877, e reforçaram além das características físicas, a deficiência mental, considerando
tais pessoas como “idiotas” (PUESCHEL, 2005).
Para Aristóteles a deficiência: Quanto a saber quais as crianças que se deve abandonar ou
educar, deve haver uma lei que proíba alimentar toda a criança disforme” (CARVALHO, ROCHA e
SILVA, 2006, p.22).
Esta nomenclatura “idiota” foi utilizada de 1886 a 1913 para se referir a pessoas com déficits
intelectuais (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1995).
Quando se começou a investir na estimulação precoce para estimular o desenvolvimento
dessas crianças e de suas potencialidades, a expectativa de vida aumentou notavelmente e, ainda
que num ritmo mais lento, elas se mostraram capazes de superar as limitações e foram sendo integradas na sociedade.
Em entrevista para o site Drauzio Varella o médico MUSTACCHI (2012) afirma: nos últimos 20
anos, pessoas sem a síndrome tiveram um ganho de sobrevida de dez anos, isto é, a expectativa de
vida passou de 60 para 70 anos. Nesse mesmo período, a sobrevida na população com síndrome
de Down foi de 25, 30 anos para 60, 65 anos. Portanto, elas ganharam 30 anos de sobrevida com
qualidade graças à atenção médica e da família que passaram a receber (MUSTACCHI, 2012).
Os acometimentos motores orais, como a hipotonicidade, contribuem para a ininteligibilidade
da fala, os déficits de memória de curto-prazo e processamento auditivo relacionam-se com as outras
dificuldades e as condições de desenvolvimento global e ambiental devem sempre ser consideradas
(ANDRADE; LIMONGI, 2007; SCHWARTZMAN, 1999).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O envolvimento da família no processo educacional da criança é uma necessidade e de muita
importância. A família deve ser orientada e motivada a colaborar e participar do programa educacional, promovendo desta forma uma interação maior com a criança. Também é fundamental que a
família incentive a pratica de tudo que a criança assimila.
As crianças com Síndrome de Down se dispersam mais facilmente do que outras crianças
e, como consequência da própria síndrome, precisam de estímulos precoces e constantes. Esses
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estímulos precisam estar centralizados nas particularidades e, para que exista aprendizagem significativa, é preciso que ocorra uma interação do que ela já sabe e o reconhecimento do novo.
Em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas
e condições de aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, a origem de um problema, define-se
pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que
obtenha sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se a padrões de
“normalidade” para aprender, aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender à diversidade
de seus alunos (BRASIL, 2001, p. 14).
Ao final desta pesquisa, fica-me o questionamento de que se possuir alunos com Síndrome
de Down matriculados, torna uma escola, de fato, inclusiva. É necessário ter em mente que escola
para todos é diferente de todos na escola. (RODRIGUES, 2003).
O início da década de 1990, notadamente a partir da Declaração de Salamanca (BRASIL,
1994), propiciou movimentos para a educação inclusiva. Segundo o Parecer CNE/CEB n. 17/2001,
É preciso que saibamos analisar cada criança, cada necessidade, e ao mesmo tempo saibamos
também que todas elas são iguais, e não podem ser excluídas do convívio social e educacional.
O ambiente escolar deve ser sempre acolhedor, no qual esses educandos possam se sentir
incluídos, convivendo com os demais e inseridos em um ambiente que proporciona o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social contribuindo assim para a sua vida em sociedade, já que a escola é
o principal espaço social onde as crianças aprendem a conviver com as outras independentemente
de carregarem algum tipo de deficiência ou não.
O educador precisa demonstrar compromisso e vontade de ajudar todos os seus alunos, precisa
se comunicar demonstrando entusiasmo e carinho com seus alunos, precisa dominar o conhecimento
da didática da matéria, facilitando a aprendizagem, ao dominar múltiplos
Uma probabilidade de estímulos pode ser localizada nos aplicativos e jogos eletrônicos, que
podem facilitar a efetivação do conhecimento e de habilidades e com isso é atribuído sentido ao
aprendizado.
Dado o exposto; conclui-se que a inclusão inova e humaniza o âmbito escolar, preparando
todos os alunos para a sociedade, ampliando todas as potencialidades dos alunos com deficiência
intelectual, que não devem sofrer com as barreiras estruturais e atitudinais, quebrando paradigmas
de uma sociedade eurocêntrica e hegemônica, não há dúvida que um conjunto de docentes comprometidos torna possível o ensino inclusivo. Através deste estudo, busquei entender e informar a
importância do papel da escola na vida de um aluno com deficiência.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo abordar a prática do bullying com alunos com necessidades
educacionais especiais (NEE). O estudo das literaturas apontam que o aluno especial tem dupla
batalha: a de enfrentar as dificuldades decorrentes da deficiência e a de enfrentar a discriminação
e preconceito por aqueles que o julgam como incapaz, culminando com o isolamento das relações
sociais na escola regular. A agressividade vem se tornando comum globalmente e também está presente dentro do espaço escolar. Muitas vezes, taxado de “brincadeiras”, o bullying vem se tornando
um assunto muito discutido em toda a sociedade. Esse fenômeno, além de prejudicar o processo
de inclusão, devido ao isolamento, compromete o desenvolvimento e aprendizagem do aluno com
deficiência, culminando muitas vezes na desistência do aluno NEE da escola.
Palavras-chave: Bullying; Preconceito; Educação especial; Inclusão
INTRODUÇÃO
Analisar o bullying e as relações que se encontram na educação especial, caracterizando-o e
compreendendo como ele se estabelece nesse contexto é de suma importância para os professores
que buscam melhores condições para a permanência destes alunos nas escolas.
Quando se trata de bullying na educação especial, poucos trabalhos são encontrados sobre
o assunto, até pelo fato da dificuldade de identificação desta violência com alunos com deficiência,
diante de tanto preconceito e discriminação que eles já sofrem na sociedade, apesar do contexto
das leis sobre inclusão escolar que vivencia-se na atualidade. Esse fenômeno se caracteriza por
agressões físicas, verbais, psicológicas, que causam danos que podem perdurar por toda a vida
da vitima, e que se diferencia de outras violências, por acontecer entre pares, ser repetitiva e pela
existência de desnível de poder entre vitima e agressor.
A prevenção passa primeiramente pelo conhecimento, dessa forma, toda equipe pedagógica,
de posse desses conhecimentos, poderá oferecer melhores atendimentos aos casos de bullying,
identificando as ações contra crianças com deficiências para prevenir e combater esse mal.
Este trabalho tem como objetivo uma reflexão sobre as relações do bullying com a educação
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especial, analisar o comportamento das vítimas e agressores e a prática desse fenômeno na educação dos NEEs (alunos com necessidades especiais).
O QUE É BULLYING
O bullying é denominado por um conjunto de atitudes agressivas, realizadas a outro(s), de maneira
consciente por uma ou mais pessoas, de forma repetitiva e sem motivo concreto, caracterizandose por agressões verbais, físicas e psicológicas, insultos, apelidos, intimidações, acusações sem
veracidade, exposição ao ridículo, ofensas, fazendo com que a vítima tenha danos, tanto psíquico
quanto físicos, morais, materiais e emocionais, levando-o a exclusão (FANTE, 2005; MARTINS, 2005).
Silva (2010) afirma que o termo bullying é de origem inglesa e sem tradução no Brasil, é empregado para expressar comportamentos agressivos no ambiente escolar, praticados pelos educando.
Os atos de violência ocorrem de maneira intencional e repetitiva contra um ou mais indivíduos, que se
encontram impossibilitados de reagir às agressões sofridas. Esses comportamentos não apresentam
motivações justificáveis, os mais fortes utilizam os mais frágeis como objetos de diversão, prazer e
poder, com a intenção de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas.
Segundo Fante, o bullying é um fenômeno que pode ser encontrado no contexto das famílias,
escolas, trabalho, prisões, asilos de idosos, ou seja, em qualquer lugar que se estabeleçam relações
interpessoais, sendo um fenômeno novo, porém que sempre existiu (FANTE, 2005).
De acordo com alguns autores, esse fenômeno pode ocorrer de forma direta e/ou indireta. A
direta ocorre “por meio de agressões físicas (bater, chutar, tomar pertences)” (LEÃO 2010, p. 127),
ou ainda, “extorquir dinheiro ou ameaçar fazê-lo, forçar comportamentos sexuais ou ameaçar fazê-lo,
obrigar ou ameaçar os colegas a realizar tarefas servis contra a sua vontade” (ALMEIDA E SOUZA,
2011, p. 184), e por meio de agressões verbais que “engloba insultar, pôr alcunhas desagradáveis,
fazer gozações, fazer comentários racistas, salientar qualquer característica ou deficiência de um
colega de forma negativa” (ALMEIDA E SOUZA, 2011, p. 184). E a forma indireta “caracteriza-se pela
disseminação de rumores desagradáveis e desqualificantes, visando à discriminação e exclusão da
vitima de seu grupo social” (LEÃO, 2010, p. 127-128).
A violência é um estigma mundial e atinge a todos em variados níveis sociais, é também reflexo de sociedades desiguais, nas quais pequenos grupos privilegiados tentam oprimir aos demais,
quer seja por violência física ou moral. Nestas comunidades, todos os “diferentes” são taxados de
insuficientes e marginalizados.
Essa forma de violência representa ameaça ao processo de desenvolvimento cognitivo, psicológico e social do ser humano, gerando consequências na vida do indivíduo. Assim surgiu o bullying,
que por definição, envolve atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que sucedem sem motivação,
sendo praticadas por pessoas contra as outras, causando dor, angústia, sendo executadas dentro
de uma relação desigual de poder (LOPES, 2005).
O fenômeno bullying não é novo, expressa uma forma de violência que sempre esteve pre179
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sente, sendo os mais “fortes” oprimindo os mais “frágeis”, onde estes se tornam vítimas por vários
motivos, mesmo os mais banais.
O bullying tem se mostrado cada vez mais presente e culmina no espaço escolar.
É no espaço escolar que as crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo. É na
escola que deveria ocorrer o desenvolvimento das aptidões, do senso crítico, da aprendizagem e da
formação de cidadãos que sejam capazes de conviver em sociedade, mas a rotina de agressões e
violência no ambiente escolar tem se mostrado cada vez mais presente, e a escola tem se mostrado
inapta a trabalhar com efetividade este assunto. Se as pessoas ditas “normais” já sofrem bullying,
imagina as que se diferem de alguma forma.
TIPOS DE BULLYING
Existem dois tipos de ações de bullying, segundo Lopes Neto e Saavedra (2003, p.18):
“ações diretas: subdivididas em físicas (bater, chutar, tomar pertences) e verbais
(apelidos, insultos, atitudes preconceituosas).
“ações indiretas ou (emocionais): relacionam-se com a disseminação de histórias
desagradáveis, indecentes ou pressões sobre outros, para que a pessoa seja discriminada e excluída de seu grupo social”

De acordo com Lopes Neto (2005), surgiu há um tempo, uma nova forma de bullying, decorrência das novas tecnologias, conhecida como Cyberbullying, Por meio da Internet, e-mails, mensagens e etc, os agressores disseminam violência contra os agredidos. Nestes meios de comunicação,
viralizam fotos, xingamentos e ameaças ás vítimas.
QUEM VIVE O BULLYING
Nas agressões tem-se papéis definidos em toda a ação: os agressores, as vítimas e os observadores que, ora pendem de um lado, ora para outro. Há estudos que afirmam que muitas vezes
os agressores praticam a agressão para serem aceitos em alguns grupos. Segundo Lopes Neto
(2005), sua função “é a realização da afirmação de poder interpessoal por meio da agressão”, o que
coincide com Martins (2005) que defende, “que autores do bullying costumam agir com dois objetivos:
primeiro, para demonstrar poder, e segundo para conseguir uma afiliação junto a outros colegas”.
Existe também uma diferenciação de papéis para Fante e Lopes Neto (2005), os intimidadores (líderes ou seguidores), as vítimas (passivas, agressivas provocadoras e vítimas que também intimidam
os outros. Há também os não participantes que defendem os colegas, a “turma do deixa disso” e os
que buscam por ajuda no ato da agressão.
CAUSAS DO BULLYING
As causas do bullying podem estar enraizadas nos modelos educativos de cada sociedade.
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As crianças, na ausência de valores, de limites, de regras de convivência ou que convivem com
intimidação, violência, punição, castigo e etc. acabam também por desenvolver os mesmos hábitos.
Em Oliveira e Antonio (2006) percebe-se que o bullying se dá a partir de ações discriminatórias
e práticas frequentes de violência no cotidiano, tratando-se de um tipo de exclusão social capaz de
oprimir, intimidar e machucar aos poucos, sem nunca ser declarada de fato.
Os agressores sentem a necessidade de reproduzir em outros indivíduos as violências e
agressões sofridas, como forma de se fazer notado e de exercer autoridade, muitas vezes para se
auto afirmar para que possam obter reconhecimento e satisfação pessoal. A falta de modelos educativos instrutivos e mais humanos contribui também para que o bullying se manifeste, diante disso
o direcionamento de cada modelo cultural, leva-o ao caminho da intolerância, onde é expressa pela
não aceitação das diferenças pessoais, intolerância e preconceito. Assim, o bullying geralmente se
inicia com a recusa de aceitação de uma diferença que envolva raça, religião, condição econômica,
deficiência física, diferença de ordem psicológica ou sexual ou ligada a aspectos como força, coragem e mesmo habilidades esportivas ou intelectuais (LINS, 2010).
CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING
As consequências do bullying são preocupantes em todos os sentidos, afetam os envolvidos
em todos os níveis, sendo a vítima a que tem maior probabilidade de continuar sofrendo seus efeitos
pelo resto da vida. A vítima pode ter prejuízos na formação de sua personalidade, nas suas relações
profissionais, constituição de família e educação dos filhos (LINS, 2010).
Para LINS (2010, p. 13) bullying passou a ser considerado como “problema de saúde pública”,
devendo ser reconhecido e assistido por profissionais especializados da área.
De acordo com Silva, (2010, sp):
Os problemas mais comuns são: desinteresse pela escola; problemas psicossomáticos; problemas comportamentais e psíquicos como transtorno do pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia escolar, fobia social, ansiedade generalizada, entre
outros. O bullying também pode agravar problemas preexistentes, devido ao tempo
prolongado de estresse a que a vítima é submetida. Em casos mais graves, podem-se observar quadros de esquizofrenia, homicídio e suicídio.

Para Lins (2010, p.11):
Sintomas psicossomáticos: cefaleia, cansaço crônico, insônia, dificuldades de concentração, náuseas, diarreia, boca seca, palpitações, alergias, crises de asma, sudorese, tonturas, tensão muscular entre outras;
Transtorno do pânico: caracteriza-se por medo intenso, infundado e sem motivo
aparente, acompanhado de grande ansiedade e de uma série de sintomas físicos;
Fobia escolar: caracterizada pelo medo intenso de frequentar a escola o que resulta
em repetências por faltas, dificuldades de aprendizagem e evasão escolar;
Fobia social ou transtorno de ansiedade social (TAS): também conhecida por timidez patológica. O indivíduo teme se sentir o centro das atenções, ser julgado e avaliado, pode ainda apresentar gagueira e ter “brancos” quando tenta se comunicar;
Transtorno de ansiedade generalizada (TAG): faz a pessoa se preocupar com tudo
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ao seu redor, viver com pressa e ter a impressão de que algo de mal vai acontecer,
geralmente sofrem de insônia e irritabilidade constante;
Depressão: trata-se de uma doença grave que afeta o humor, os pensamentos, a
saúde e o comportamento em geral, trazendo uma sensação de tristeza, fraqueza
contínua e de insatisfação com a vida. Muitas vítimas de bullying, entretanto, são
capazes de transformar a dor, as mágoas e o sofrimento em superação e conseguem apesar de todos os revezes, fazer a sua história e ser alguém de respeito e
sucesso. Os danos aos agressores em geral se evidenciam pela propensão a adotarem comportamentos delinquentes e a se relacionarem com seus pares de contravenções e crimes. Suas ações se caracterizam num crescente de violência tais
como: agressões sem motivo aparente; uso de drogas; porte ilegal de armas; furtos;
indiferença à realidade que o cerca; não obediência às leis; formação de quadrilhas,
grupos de extermínio e ausência de respeito pelo semelhante. Aos agressores resta
apenas uma saída: ser lembrado pelos horrores, maldades e sofrimentos que foi
capaz de provocar em suas vítimas.

BULLYING NAS ESCOLAS
O bullying vem se tornando um assunto muito revisitado na escola, pois é nela, que este fenômeno toma um grande vulto. Com o acesso a educação garantido por lei, é nas instituições de
ensino, quer sejam públicas ou privadas, que há uma explosão de violências entre as crianças e
adolescentes.
Muitas vezes, o bullying é banalizado ou confundido com agressão e indisciplina e está associado a fatores econômicos, sociais, culturais, aspectos inatos de comportamento e influências
familiares, de amigos, da escola e da comunidade.
Segundo Silva (2006, sp):
A educação do jovem no século XXI tem se tornado algo muito difícil, devido à ausência de modelos e de referenciais educacionais. Os pais de ontem, mostram-se
perdidos na educação das crianças de hoje. Estão cada vez mais ocupados com o
trabalho e pouco tempo dispõem para dedicarem-se à educação dos filhos. Esta,
por sua vez, é delegada a outros, ou em caso de famílias de menor poder aquisitivo,
os filhos são entregues à sorte. Os pais não conseguem educar seus filhos emocionalmente e, tampouco, sentem-se habilitados a resolverem conflitos por meio
do diálogo e da negociação de regras. Optam muitas vezes pela arbitrariedade do
não ou pela permissividade do sim, não oferecendo nenhum referencial de convivência pautado no diálogo, na compreensão, na tolerância, no limite e afeto. A escola também tem se mostrado inabilitada a trabalhar com a afetividade. Os alunos
mostram-se agressivos, reproduzindo muitas vezes a educação doméstica, seja por
meio dos maus-tratos, do conformismo, da exclusão ou da falta de limites revelados
em suas relações interpessoais. Os professores não conseguem detectar os problemas, e muitas vezes, também demonstram desgaste emocional com o resultado
das várias situações próprias do seu dia sobrecarregado de trabalhos e dos conflitos em seu ambiente profissional. Muitas vezes, devido a isso, alguns professores
contribuem com o agravamento do quadro, rotulando com apelidos pejorativos ou
reagindo de forma agressiva ao comportamento indisciplinado de alguns alunos.

A escola, como é concebida hoje em dia, na maioria, traz um modelo de educação arcaico e
obsoleto, crianças sentadas umas atrás das outras, movimentando-se pela escola por meio de filas.
As crianças e jovens de hoje tem capacidades, estímulos e tecnologias diferentes do século passado. Há de se convir que a escola deveria acompanhar essas mudanças, porém não acompanhou.
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O modelo concebido da educação no Brasil não atrai aos jovens, e estes por sua vez, vão para a
escola desmotivados. São nestes ambientes que o bullying tem campo fértil. Os alunos já vem de
casa predispostos á violência e encontram nas instituições de ensino um ótimo espaço para disseminação de vários tipos de agressões.
PERSPECTIVA LEGAL
A falta de identificação e definição do que pode ser considerado brincadeira, indisciplina ou
violência e suas variâncias de gravidade, dificulta a tomada de atitudes justas, de decisão entre um
diálogo, uma ação educativa, informativa, reparação dos danos causados ou responsabilização. Não
se concebe a primeira via de ação, outra que não seja a educação. Deve-se acreditar no poder da
educação e que só a falta dela é que gera outras alternativas de resolver problemas pessoais.
Por esse motivo é necessário compreender o que caracteriza-se por violência, para então
preveni-la. Segundo Chauí (1999):
Etimologicamente, violência vem do latim vis, força, e significa todo ato de força
contra a natureza de algum ser; de força contra a espontaneidade, à vontade e a
liberdade de alguém; de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade; de transgressão contra aquelas coisas e
ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito; consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico
contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror (CHAUI, 1999, s/p).

Não há nas legislações brasileiras leis que tratam especificamente sobre o bullying, mas suas
práticas se enquadram na violação das leis que protegem o cidadão de qualquer tipo de violência.
Alguns documentos oficiais preveem e asseguram os direitos de todos os indivíduos, como a Constituição Federal Brasileira (1988) que presume alguns direitos e garantias fundamentais que são
violados com a prática do bullying:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes.
Art. 5°, inc. III: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou
degradante.
Art. 5º, inc. X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Art. 5º, inc. XLI: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. (BRASIL, 1988, p. 5)

A Constituição deixa explícito também, os deveres da Família, Sociedade e Estado para com
as crianças e adolescentes:
Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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(BRASIL, 1988, p. 37)

Em menção à Declaração dos Direitos Humanos, a violação pelo bullying ocorre por meio das
agressões físicas e humilhações, onde a vítima se sente atormentada: “Ninguém será submetido à
tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante” (ONU, 1948, s/p.).
Outro documento muito importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é
um documento que deve assegurar e proteger os direitos das crianças:
Art. 15 A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 16 O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
V – participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
Art. 17 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem,
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais.
Art. 18 É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.
Art. 232 Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância
a vexame ou a constrangimento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
Art. 245 Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção
à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade
competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente Pena – multa de 3 (três) a 20
(vinte) salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência (BRASIL, 2012, p.: 11; 103; 109).

Esses documentos, em resumo, mostram com bastante clareza o quanto o fenômeno bullying
viola os direitos das crianças, tanto vítimas quanto agressores, e até mesmo aqueles que somente
assistem as agressões e nada fazem, que têm o seu direito a uma educação digna e de qualidade
violados e impede que a escola seja um lugar “seguro, sadio e saudável” (LEÃO, 2010, p. 133) para
se aprender de forma prazerosa. A lei é para todos e segue o princípio de igualdade de direitos,
entendendo que todos tem direito à educação.
O BULLYING NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Os alunos que possuem algum tipo de deficiência e que frequentam o ensino regular são normalmente vítimas típicas de várias formas de violências, e isso se pode ocorrer por meio do fenômeno
bullying, pelos agressores que veem nestes, suas vítimas eleitas (GOMES, 2008).
Segundo Omote (1990) a aparência física é um elemento de grande relevância quando se
trata de relação entre aluno/aluno e aluno/professor, tendo em vista que as pessoas escolhem com
quem vão se relacionar por meio da aparência do outro, e isso é expresso por meio de discursos
com termos pejorativos sobre a criança deficiente e de avaliações que a condena ao fracasso, pois
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partem de profecias auto realizadas.
Para Omote (1990), aqueles que não estão dentro dos padrões considerados normais pela
sociedade, que não são atraentes aos olhos dos outros, são pré-julgados como incompetentes, incapazes, inclusive intelectualmente, sendo excluídos dos grupos de relações sociais.
Os alunos deficientes precisam, além de enfrentar a superação de suas próprias limitações
e dificuldades decorrentes de sua deficiência, ainda superar a violência escolar, discriminação e
preconceito das outras pessoas que não o consideram capacitados ou até mesmo competentes
para frequentar o ensino regular, essas ações levam ao isolamento e exclusão dessas pessoas das
relações sociais. A consequência mais nociva do preconceito e da discriminação é a exclusão, pois
prejudica uma das finalidades sociais que devem acontecer por meio da educação, a ascensão social
(ARROIO; BATISTA; ZANUNCINI, 2012).
Cabe aqui ressaltar que a “dinâmica do bullying está no preconceito, na discriminação e na
intolerância ao diferente” (ARROIO; BATISTA; ZANUNCINI, 2012, p. 2). De acordo com Bandeira e
Batista (2002, p. 126) “Preconceito de qualquer coisa ou preconceito de alguma coisa significa ‘fazer
um julgamento prematuro, inadequado sobre a coisa em questão’”.
O Dicionário Junior de Língua Portuguesa define preconceito como: “opinião negativa que
se forma contra pessoas ou coisas antes de ter um melhor conhecimento sobre elas”. Ainda define
o ato de discriminar como “negar a uma pessoa um tratamento igual ao de outras”. De acordo com
esses significados, as pessoas que cometem preconceito e discriminação contra alguém, podem
prejudicar o indivíduo, tanto socialmente, como psicologicamente. O preconceito pode ser visto como
uma tentativa de compreensão do outro, tendo em vista que toda experiência deste tipo, pode estar
imbuída de pré-conceitos inerentes ao ser humano (BANDEIRA; BATISTA, 2002).
[...] o preconceito diz mais respeito às necessidades do preconceituoso do que às
características de seus objetos, pois, um destes é imaginariamente dotado de aspectos distintos daquilo que eles são (CROCHÍK, 1995 apud SCHEWINSKY, 2004,
p. 9).

A pessoa com deficiência está em uma condição de fragilidade em comparação ao outro, ficando acentuada a desarmonia do vínculo de poder entre eles. Caso a pessoa com deficiência faça
parte de outra categoria de perigo, essa “assimetria de relação hierárquica” pode ser amplificada,
dependo da gravidade do caso (WILLIAMS, 2003, p. 142).
Nosek, Howland e Young (1997 apud WILLIAMS, 2003) listaram alguns fatores que esclarecem
a maior vulnerabilidade dos deficientes a serem vítimas de agressões, sendo:
a) Aumento de dependência de outras pessoas para cuidados em longo prazo;
b) Percepção de ausência de punição tanto pela vítima quanto pelo agressor;
c) Percepção, por parte do agressor, de menor risco de ser descoberto;
d) Dificuldades da vítima em fazer que os outros acreditem em seus relatos (menor
credibilidade);
e) Menor conhecimento por parte da vítima do que é adequado ou inadequado em
termos de sexualidade;
f) Isolamento social, aumentando o risco de o deficiente ser manipulado por outros;
g) Potencial para desamparo e vulnerabilidade em locais públicos,
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h) Valores e atitudes mantidos em relação à inclusão, sem considerar a capacidade
do indivíduo de autoproteção;
i) Falta de independência econômica por parte da maioria dos indivíduos portadores
de deficiência mental (WILLIAMS, 2003, p. 146).

A deficiência em si causa desconforto nas pessoas que não as tem, como forma de defesa
de seus sentimentos, repudiam-na, atacam, excluem, negam essa condição ou ainda superprotegem o deficiente, enfraquecendo-o e não dando a ele a chance de construir mecanismos de defesa
(SCHEWINSKY, 2004). Portanto, o fato de ter um aluno com deficiência na sala de aula provoca
inquietações que se expressão por meio do preconceito, rejeição, exclusão e isolamento (ARROIO;
BATISTA; ZANUNCINI 2012).
Essas atitudes não permitem que o indivíduo desfrute da interação social, prejudicando-a
dentro e fora da escola, esta interação deve ser trabalhada na sala de aula com os outros alunos e
principalmente com o deficiente, para que este perceba os seus direitos e os reclame, se necessário,
de forma com que aceite suas diferenças e consiga enfrentar as dificuldades. É preciso, primeiramente, que o professor procure se informar sobre a deficiência e as limitações que esta provoca em
seu aluno, as capacidades que ele pode desenvolver, entre outros aspectos, para então transmitir
aos outros alunos, com autorização do aluno deficiente, para que possam compreender e aceitar as
diferenças (ARROIO; BATISTA; ZANUNCINI 2012).
De acordo com Arroio; Batista e Zanuncini (2012, p.10) “a rejeição ocorre por conta da falta de
informação; a informação gera a compreensão que por sua vez acaba com a curiosidade, os mitos e
preconceitos”. É preciso cultivar no ambiente escolar a cultura do respeito pela diferença entre todos
os envolvidos na comunidade escolar, e inserir esse tema nos currículos escolares (GOMES, 2008).
Em pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE, 2009) sobre
Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, com a participação de 18.599 respondentes entre
pais, mães e responsáveis, membros do Conselho Escolar ou da APM, alunos, professores, diretores
e profissionais da educação, os resultados revelaram que 96,5% dos entrevistados têm preconceito
contra as pessoas com necessidades especiais. A maioria das pessoas disseram manter distância
de alguns grupos sociais, dentre elas 98,9% tencionam distanciar-se de pessoas com deficiência
mental e 96,2% dos deficientes físicos. A intensidade da distância social deste grupo varia entre
61,8% dos deficientes físicos, para 70,9% dos deficientes mentais. Ainda nesta pesquisa, pode-se
constatar que, quanto maior o porte da escola em relação à quantidade de alunos matriculados, menos o corpo técnico têm conhecimento sobre práticas de bullying na escola, ou seja, escolas em que
há um número alto de alunos matriculados, a equipe técnica percebe menos a prática de bullying.
Para Camacho (2001), nas escolas em que não há propostas educativas, estas consentem
que valores sociais distorcidos adentrem no espaço escolar, sem qualquer finalidade educacional,
permitem que atitudes negativas se estabeleçam nesse ambiente, fazendo com que os alunos desenvolvam experiências como a do preconceito e discriminação.
A valorização da diversidade é um dos elementos de base da educação inclusiva, tendo como
primazia o respeito às diferenças do outro e o estímulo ao trabalho cooperativo na escola. Para que
a inclusão se torne efetiva, é preciso que esse processo atinja toda a sociedade, com propostas
186

Revista Territórios

Setembro 2021

efetivas de formação em relação ao reconhecimento das diferenças como um elemento importante
do processo ensino/aprendizagem (ARROIO; BATISTA; ZANUNCINI, 2012).
Vale lembrar que discriminação e maus-tratos contra a pessoa com deficiência se constitui
crime. De acordo com o documento da Secretaria de políticas de saúde (BRASIL, 2001a):
Qualquer tipo de discriminação ou de maus-tratos para com pessoas portadoras de
deficiências é crime previsto na lei 7.853, de 24.10.1985, com pena de um a quatro
anos de reclusão e multa. No caso da constatação da violência, as denúncias podem ser dirigidas para o Conselho Tutelar ou Ministério Publico (BRASIL, 2001a, p.
84).

Cruz, Silva e Alves (2007) declaram que, ao averiguar, na prática os processos de crimes
cometidos contra pessoas com deficiência, percebe-se que estes são deixados em segundo plano
no sistema jurídico em relação aos crimes contra os outros indivíduos da sociedade.
Este descaso é perceptível nas escolas que não se adéquam às necessidades educacionais
especiais, que consistem em direito garantido por lei e que facilita o acesso dos deficientes às escolas.
De acordo com a Declaração de Salamanca, são as escolas que devem adequar-se, reestruturar o
currículo e planejar novas práticas para garantir a aprendizagem plena, locomoção, inclusão e interação das crianças com deficiência para com toda comunidade escolar, respeitando seus direitos à
educação de qualidade (UNESCO, 1994).
ESTRATÉGIAS DE COMBATE AO BULLYING
O bullying não é assunto só para a comunidade escolar, neste debate devem participar agentes
da saúde, professores, pais e principalmente os alunos. Detectando os problemas de violência deve-se convidar a todos para o enfrentamento do problema, quer seja por meio de conversas, debates,
projetos, ou até mesmo com psicólogos. É preciso que os educadores também estejam alertas para
identificarem os casos de bullying e que por meio de ações pedagógicas visem o bem estar físico
e mental dos alunos. Mas as vezes as soluções ultrapassam os muros das escolas. Aí entram os
agentes da saúde que devem acompanhar os casos mais severos, incorporando as famílias neste
tratamento. O que deve se ter em mente é que as crianças e os jovens devem ser protagonistas
deste debate e nunca deixados de lado por suas opiniões serem irrelevantes.
Segundo Freire (1996, pág. 17) “faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida
a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende
a substantividade do ser humano que nega radicalmente a democracia”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tendência no mundo atual e globalizado é o aumento da violência. Uma minoria taxada de
“normal” tenta a todo o custo suprimir todos os indivíduos “diferentes”.
O bullying ocorre com minorias étnicas, pessoas homossexuais ou transgênero, pessoas com
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excesso de peso ou magras demais, pessoas que usam ou não aparelhos dentais, auditivos, visuais
e etc. ou seja, todo aquele indivíduo que não segue um padrão pré determinado por determinada
sociedade.
Muitas vezes até a cor de uma mochila pode ser motivo para ataques verbais ou físicos.
Este trabalho tenta explicitar o que é o bullying, quem o pratica e a ocorrência nas escolas,
principalmente com alunos NEE.
É nas instituições educacionais que o bullying chega a fazer muitas vítimas, pois é um espaço
em que os alunos podem mostrar suas verdadeiras atitudes e caráter, pois estão sem a supervisão
dos pais.
O bullying é um fenômeno mundial e encontrou nas escolas brasileiras campo prolífero, pois o
sistema educacional é arcaico e os governos não incentivam inovações, quer por falta de recursos,
quer por comodismo e controle das massas.
Quando a escola encontra muita violência dentro de seus muros, cabe a elaboração de projetos que inclua toda a comunidade para resolver. Não há fórmulas mágicas, mas o que percebe-se é
que a situação financeira, acesso à serviços públicos básicos e incentivo á cultura estão intimamente
ligados á diminuição da violência.
Respeito, participação das decisões e inclusão são conceitos básicos para que uma população construa a democracia, na qual todos tem suas vozes aceitas. Porém o que se vê, em pleno
século XXI no Brasil, é um país de exceção, no qual uma minoria rica, dita as normas e as leis para
a maioria que está cada vez mais mergulhada na violência e na ignorância. No caso do deficiente é
ainda mais grave, pois estes enfrentam o dilema de terem que superar suas próprias limitações, que
se tornam, de certa forma, mais evidentes quando estão em meio aos outros considerados “normais”,
e ainda encaram a discriminação e preconceito que são colocados em prática de forma violenta por
meio do bullying. Essa experiência de violência impede que a criança com deficiência perceba todo
seu potencial de aprendizagem, pois estará com a atenção voltada para a defesa das agressões.
Essas crianças são mais vulneráveis a esse tipo de violência, porque não correspondem aos padrões
pré-estabelecidos pela sociedade, do belo, forte e perfeito.
Esse fenômeno priva essas crianças de seus direitos fundamentais, a educação de qualidade e
vida digna, e ainda torna a escola um ambiente inseguro, culminando na evasão escolar das mesmas.
É preciso que professores e equipe pedagógica, bem como todos que trabalham diretamente com as
crianças deficientes, tenham formação adequada para trabalhar com essas crianças, independente
se suas deficiências a fim de identificar, combater e prevenir práticas de violência, como o bullying
escolar. È preciso investimento por parte dos governos, para antes de exigirem que essas crianças
sejam inclusas no ensino regular, possam possibilitar e disponibilizar formação continuada e adequada
para esses profissionais, evitando o prejuízo na aprendizagem desses alunos e no trabalho do próprio
professor. Cabe ressaltar que a falta de informação é a mola propulsora das atitudes de preconceito.
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RESUMO
A importância e análise dos jogos e brincadeiras desenvolvidos na educação infantil para o desenvolvimento da aprendizagem PSICOMOTORA colocam que o brincar é uma forma de contextualizar, construir e ampliar novos conhecimentos, facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento nas
fases iniciais da criança nos aspectos físicos, cognitivos, motor, social e afetivo, além de proporcionar prazer. A criança aprende brincando a conhecer, entender e compreender o universo que a
cerca, e assim fazê-lo entender essa estrutura que a define como um ser social. Inserir o jogo e a
brincadeira às práticas pedagógicas é buscar um facilitador no processo de ensino-aprendizagem
para a criança.
Palavras-chave; Aprendizagem; Brincadeiras; Conhecimento; Criança; Jogos;
INTRODUÇÃO
Jogos, brincadeiras e ludicidade são temas muito abordados em monografias e trabalhos
de conclusão de curso, no entanto sendo um tema tão pesquisado, defendido e difundido, pesquisadores e alguns professores defendem a sua prática nos espaços escolares, lamentavelmente
apesar de toda a literatura e das pesquisas realizadas que comprovam a relevância do brincar para
o desenvolvimento da criança, ao lúdico ainda lhe é delegado, por muitos profissionais ao simples
ato de distração, diversão e também lhe é atribuído atitudes como falta de educação, petulância ou
desobediência, pensamentos estes expressos de forma inconsequente e intolerante, por meio de
frases como estas: “as crianças de hoje não sabem brincar.”; “... as crianças só estão brincando.” ou
“os alunos de tal professor estão sempre brincando.” Este descaso ocasiona danos à estruturação
do desenvolvimento da criança e muitas vezes bloqueios emocionais e até físicos.
Com base nesta problemática, pesquisas e reflexões esta pesquisa visa alcançar a todos os
profissionais, mas principalmente aqueles que ignoram a importância do lúdico para o desenvolvimento infantil. Esta pesquisa tem como objetivo principal oferecer aos professores uma ferramenta
de reflexão sobre a metodologia aplicada na educação infantil no que concerne a jogos e brincadeiras. Utilizando como base de sustentação pesquisas e constatações de diferentes teóricos. Esta
pesquisa e análise visa mostrar que os jogos e brincadeiras são importantes para o desenvolvimen192
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to global da criança, e que este desenvolvimento não se dá apenas com os denominados jogos
educativos, mas também de brincadeiras livres, espontâneas, aquelas trazidas pelas crianças para
o universo escolar, que se trabalhadas pelo professor de maneira participativa e mediadora lhe possibilitará introduzir novos conceitos e informações, assim como também a compreensão e entendimento do que foi aprendido pelo aluno com a mediação do professor.
Nas palavras de Luzuriaga (2001,pg.2) “..Sem educação não seria possível a aquisição e
transmissão da cultura, pois, pela educação é que a cultura sobrevive no espírito humano”. Sendo assim, pode-se chegar a conclusão de que as crianças sempre foram educadas, seja para o
trabalho, ou para as atividades intelectuais, estas crianças eram preparadas, apesar de não haver
registros que confirmem essa
educação, pois, as crianças menores eram responsabilidade exclusiva das famílias, recebendo educação apenas de seus familiares.
Luzuriaga (2001) diz que as crianças recebiam uma educação natural, inconsciente, espontânea, adquirida na convivência familiar. Mesmo sendo essencial à vida social e intelectual do homem,
a educação foi transmitida de formas diferentes, por povos diferentes. Na idade Antiga a educação
de crianças pequenas era essencialmente familiar. Já na antiguidade clássica encontram-se registros da preocupação com uma educação mais elaborada para as crianças pequenas.
Luzuriaga (2001), diz que Platão (427-347 a.C) recomendou que a educação da primeira
infância fosse de jogos educativos na família, com o objetivo de preparo para o exercício do futuro
da cidadania, e que Aristóteles (384-332a.C) propôs que as crianças dos cinco aos sete anos receberiam em casa educação para a higiene e o endurecimento, e ainda assistiriam a algumas lições.
Carvalho (2003) apud Oliveira (2002) diz que os modos de atendimento não familiar foram
se constituindo nas camadas sociais menos favorecidas, desde as sociedades primitivas, por meio
das relações de parentesco, No final da Idade Média surgem as “rodas dos expostos” e os “lares
substitutos”, dirigidos por entidades religiosas e filantrópicas.
O autor acima afirma que em decorrência das transformações sociais, econômicas, políticas
e ideológicas, em um contexto de educação como investimento para o desenvolvimento social, a escolaridade obrigatória e a aceitação da criança como pessoa com necessidades especiais, origina
a trajetória da constituição do atendimento às crianças pequenas.
Carvalho (2003) apud Oliveira (1994) em decorrência da necessidade de atender crianças
órfãs, abandonadas ou mesmo os filhos de mães operarias, nos séculos XVII e XVIII em alguns países da Europa foram criadas as primeiras instituições que tinham como objetivo principal a guarda
de crianças a partir de dois anos, orientadas na religião e cuidados com a saúde, alimentação e em
alguns casos, iniciação em um oficio. Eram conhecidas como as “Escolas de Caridade” ou
“Escolas de Damas”.
Segundo Luzuriaga (2001), a preocupação com a educação da criança pequena, seja a da
família abastada ou a pobre, suscitou as ideias de alguns pensadores vistos como precursores da
educação infantil, por elaborarem princípios e propostas para a sua organização. Pestalozzi (1746193
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1827) defendia para as crianças um ambiente educativo, natural, disciplinado, prático e afetivo, envolvendo cuidado e educação, amor e conhecimentos específicos por parte da professora.
Arce (2002) diz que Froebel foi um dos primeiros pensadores a se preocupar com a educação de crianças pequenas, tornando-se o fundador dos “jardins-de-infância” destinados a crianças
menores de seis anos de idade, destinados a crianças menores de seis anos. Já No inicio do século
XX, Decroly (1871-1952) e Maria Montessori (1879-1952) contribuíram para a constituição da especificidade da educação infantil e seu caráter pedagógico.
Segundo UNESCO (2011), em1942, durante a Segunda Guerra Mundial, governos de países europeus reuniram-se no Reino Unido para a Conferência dos Ministros Aliados da Educação
(CAME), Em 16 de Novembro de 1945 foi fundada a UNESCO com o objetivo de contribuir para a
paz e a segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. Desde
então são realizadas Conferências e Fóruns são discutidas e estabelecidas metas que contribuam
para o desenvolvimento social dos países envolvido. “A Conferência Mundial de Educação para
Todos (Jontiem/ Tailândia), 183 países, em Brasil assumiram o compromisso de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos; erradicar o analfabetismo e
universalizar o acesso à escola na infância”. (UNESCO, 1990).
Em 2000 houve o Fórum Mundial da Educação para Todos (Dacar/Senegal) UNESCO (2000)
salienta que este encontro teve como objetivo, avaliar os progressos alcançados e estabelecer novas metas. O documento aprovado, “Marco de Ação de Dacar”, reafirma os compromissos assumidos em Jontiem
(Tailândia-1990) e em outros encontros internacionais, e estabeleceu seis novos objetivos a
serem alcançados até 2015.
OBJETIVOS
O referido artigo buscou verificar como os jogos e brincadeiras são trabalhados na Educação Infantil, analisando também as contribuições dos mesmos para o processo de construção das
aprendizagens das crianças desta etapa de escolarização. Ficou evidente que os jogos e brincadeiras constituem-se por si só situações de aprendizagem. As regras e a imaginação estimulam a
criticidade e criatividade da criança promovendo avanços em seus comportamentos, tanto no que
diz respeito ao relacionamento com os demais como também quanto à questões que envolvem a
desinibição, oralidade, psicomotricidade, entre outros. Assim, ao final, concluiu-se que a prática
dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil traz significativas contribuições para a aprendizagem
das crianças, pois proporciona a interação e propicia o desenvolvimento das capacidades afetivas,
cognitivas e sociais.
ANÁLISE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
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A primeira das metas consiste em expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança
pequena, especialmente para as mais vulneráveis e em maior desvantagem; a segunda meta, é garantir o acesso à educação primária obrigatória, gratuita e de qualidade até 2015 à todas as crianças
especialmente as que estão em circunstâncias difíceis, minorias étnicas e as meninas; a terceira
meta, visa assegurar que jovens e adultos tenham suas necessidades de aprendizagem satisfeitas
mediante programas apropriados de habilidades para a vida; a quarta meta, visa a melhoria nos
níveis de alfabetização de adultos até 2015, com acesso equitativo à educação básica é continuada
a todos os adultos; a quinta meta, visa o fim das desigualdades de gêneros na educação infantil e
secundaria até 2005 e alcançar a igualdade até 2015, com foco na garantia plena e igual do acesso
das meninas na educação básica e de qualidade; a sexta e última meta, visa melhorar todos os aspectos da qualidade do ensino assegurar a excelência de todos para que resultados reconhecidos
e mensuráveis sejam alcançados por todos, especialmente em alfabetização, matemática e habilidades essenciais a vida.
Segundo Ribeiro (1986) a educação jesuítica por Manoel de Nóbrega (1549) não chegara a
se escolarizar em decorrência do estágio primitivo das populações indígenas. As crianças participavam diretamente das atividades tribais, que eram praticamente suficientes para a formação necessária a fase adulta.
Ribeiro (1986) diz que as práticas de ler e escrever aplicava-se nos colégios para os alunos
que fossem introduzidos nessas técnicas indispensáveis ao acompanhamento do curso de humanidades. O comum era que essas práticas se adquirissem dentro das próprias famílias dos senhores
de engenho, com os tios letrados.
Segundo Kuhlmann (1998) a história da educação infantil, trata-se de uma reflexão de pesquisa sobre as crianças a partir do prisma histórico em seu processo de interação social e desenvolvimento enquanto indivíduo. A educação
tem buscado abranger âmbitos educacionais escolares, não apenas na contextualização político ou sócio econômico, mas reconhecer e elevar como condição de elementos construtivo da
história da produção de vida social.
Kuhlmann (1998) afirma que a origem da educação infantil esteve ligada as questões sociais
que apontam a assistência à infância pobre e abandonada, que diz respeito à história da infância,
da família, da população, da urbanização e instituições educacionais.
Para Ribeiro (1986), sob a influência das ideias e práticas europeias, surgiram as primeiras
iniciativas de educação infantil no Brasil. No final do século XIX foram criados as creches, com a
finalidade de retirar das ruas as crianças abandonadas, combaterem a desnutrição e a mortalidade
infantil e formar hábitos higiênicos e morais, tinham um forte caráter assistencialista.
Segundo Faria (1999), em 1875 foi fundado o primeiro jardim-de-infância no Rio de Janeiro,
e em 1877 em São Paulo, mantidos por entidades privadas para os filhos de famílias abastadas. Os
primeiros jardins-de-infância públicos foram criados em 1908 em Belo Horizonte e em 1909 no Rio
de Janeiro, no entanto também atendiam crianças de famílias economicamente privilegiadas.
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Faria (1999), diz que durante os anos 1920 e 1930, foram criadas as 14 salas de pré-primárias
que funcionavam junto às escolas primárias, é também nesse período que surgiu o atendimento em
praças públicas para as crianças da classe operaria chamados de “Parques Infantis”. A expansão
da educação infantil deu-se lentamente.
Para Kuhlmann (1998), com a expansão do trabalho feminino na década de 60 ampliou a
necessidade das instituições educacionais voltadas para a classe média, passou a se exigir uma
educação de qualidade.
Faria (1999), assina-la que diversos fatores políticos, sociais e econômicos propiciaram a
expansão de creches e pré-escolas no Brasil a partir da década de 70, no entanto, o grande crescimento veio a partir da influência de políticas sociais de órgãos como a UNESCO, UNICEF e OMS,
para países de terceiro mundo, e também a implementação das Leis Federais.
Zabala (1998) refere-se aos desafios da educação infantil, que historicamente foi mostrada
como uma infância de marginalização social, cultural e econômica, sempre voltado para o que o
adulto sentia ser o melhor para a criança e não como direito da criança.
O autor trata também, de uma educação infantil pautada em currículos se fortalecendo por
meio de um planejamento de processos. Embasado no trabalho planejado com um sentido de continuidade, trata-se de articular intenções claras, sequências progressivas de propósito e conteúdos
formativos.
A educação tem por finalidade propiciar o desenvolvimento pleno da criança, o jogo e a brincadeira são fundamentais para o desenvolvimento sensoriomotor, afetivo; cognitivo e sociocultural
da mesma. Além de ser uma necessidade tanto física como emocional da criança, portanto, neste
contexto a legislação visa assegurar que tais necessidades e direitos sejam garantidos e respeitados em sua totalidade.
Brasil (1961) instituiu-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que incluiu as
escolas maternais e os jardins-de-infância no sistema de ensino.
Kuhlmann (1998) afirma que as políticas educacionais na década de 70, pautaram-se na educação compensatória, ainda com um olhar voltado para suprir as necessidades básicas de cuidar,
proteger e compensar as defasagens afetivas.
Brasil (1988) a Constituição Federal afirma o dever do Estado com a educação, garantindo o
atendimento em creches e pré-escola as crianças de 0 a 6 anos de idade. Assim a educação infantil
passa a ser considerada como a primeira fase da educação básica, e o Estado e os municípios passam a oferecer creches e pré-escolas como melhoria da qualidade de vida da população.
São Paulo (2008) indica que o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n°8.069, de 13 de
Julho de 1990, traz em seus artigos a explicitação dos direitos da criança e do adolescente referentes a vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade,
convivência familiar e comunitária e profissionalização.
Brasil (1996) a LDB estabelece o atendimento às crianças de 0 a 6 anos, tendo como finali196
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dade o desenvolvimento integral da criança em todos os seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Afirmando ainda ser dever do Estado garantir o atendimento gratuito em creches
e pré-escolas.
Brasil (1998) a elaboração do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, tem
a finalidade de estruturar a educação e fundamentar as concepções de crianças, e visa contribuir
para a construção de propostas educativas que considerem a pluralidade, diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural. Lima (2009) afirma que durante muito tempo a infância no Brasil
era vista como uma fase de necessidades, portanto era tratada em instituições assistencialistas a
partir da Constituição Federal de 1988 e a LDB 1996, essa visão começou a mudar, pois em seus
artigos traz uma perspectiva educativa para essa faixa etária, essa nova visão coloca a educação
infantil como a primeira fase da educação básica. Vários estudos trazem à tona a importância da
educação infantil do desenvolvimento das crianças. Lima (2009) a educação infantil detém a função
de oferecer e favorecer um processo significativo de aprendizagem e desenvolvimento para essa
faixa etária, visto que educar e cuidar faz parte do mesmo processo de construção do saber.
O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM PSICOMOTORA
Segundo Wajskop (2001), desde os primórdios da educação greco-romano com base nas
ideias de Platão e Aristóteles já se utilizava brinquedos na educação, associando a ideia do estudo
ao prazer.
Segundo Vial (1981), apud Wajskop (2001), diz que já na antiguidade usavam-se dados, assim como doces e guloseimas em forma de letras e números para estimular o ensino das crianças.
A importância da educação sensorial determinou neste período o uso do “jogo didático” por professores de diferentes áreas como filosofia, matemática, estudo das línguas e outros.
Conforme Wajskop (2001), a brincadeira só ocupa espaço na educação das crianças pequenas com a ruptura do pensamento romântico. Anteriormente, a
brincadeira era vista como fuga ou recreação, e a imagem social da infância não permitia a
aceitação de um comportamento infantil espontâneo, que pudesse significar algo.
A autora enfatiza que somente a partir dos trabalhos de Comenius (1593), Rousseau (1712)
e Pestalozzi (1746) é que construíram um novo “sentimento de infância”, que protege a criança e a
considera como categoria social. Só a partir desse acontecimento é que se dá inicio a elaboração
de métodos próprios para educação dos pequenos, seja em casa ou instituições específicas para
tal fim.
Com a valorização da criança no seio da família, e com base na concepção idealista e protetora da infância criam um vínculo estrito entre a brincadeira e sua educação.
Segundo Áries (0000), apud Wajskop (2001), após o século XVII houve uma identificação entre os jogos e a educação, a partir dos pedagogos humanistas e médicos iluministas que eram contrários à escolástica, ao clero e aos primeiros nacionalistas. A preocupação com a moral, a saúde e
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o bem comum foi base desta evolução, e a infância era o principal alvo, promovendo investimentos
educacionais como a cura para todos os males sociais.
Segundo Wajskop (2001), os pedagogos Friedrich Froebel (1782-1852), Maria Montessori
(1870-1909) e Ovide Decroly (1871-1932) elaboraram pesquisas sobre as crianças pequenas legando à educação grande contribuição sobre seu desenvolvimento. Eles romperam com a educação
verbal e tradicionalista da época, propondo uma educação sensorial com base no uso de jogos e
materiais didáticos, que deveriam traduzir a crença na educação natural dos instintos infantis, contribuíram à superação de uma concepção tradicionalista de ensino, inaugurando um período histórico
as crianças passaram a ser respeitadas como seres ativos.
Kishimoto (2003) enfatiza que foram necessários vários estudos para determinar as origens
do nosso povo, origens esta que tem a mistura de três raças: vermelha, branca e negra.
A autora faz uma viagem ao início da história da humanidade e apresenta que foi no período
da colonização que se deu domínio de um povo sobre os
outros, e também a troca de experiência e conhecimentos enriquecendo o folclore brasileiro.
No século XIX, antes da abolição da escravatura, intensificaram-se os movimentos de imigração de origem mediterrânea e germânica (portugueses, italianos, espanhóis, alemãs e outros), para
trabalhar no lugar dos escravos.
Graças ao cruzamento desses povos sem nenhum preconceito racial, que no Brasil se misturaram as raças: brancas, ameríndias, africanas, europeias, asiáticas, produzindo a grande heterogeneidade da nossa população. E com a mistura de cultura vieram os jogos tradicionais infantis como:
a pipa, amarelinha, jogos de pedrinhas, etc.
O jogo tradicional infantil além de cultura popular tem a função de imortalizar a cultura infantil
e melhorar o convívio social.
Para Wajskop (2001), o movimento da Escola Nova, nas escolas brasileiras foi influenciado
pelas tendências pedagógicas advindas dos pensamentos froebelianos, montessoriano e decrolyano, transformando assim as práticas na educação infantil, principalmente após os anos 70, que
prioriza a educação contemporânea. Atualmente a utilização de materiais didáticos, brinquedos
pedagógicos e métodos lúdicos de ensino têm-se mostrado uma grande tendência nas praticas
pedagógicas nas pré-escolas.
Kishimoto (2003) afirma que o jogo tradicional infantil faz parte da cultura, da historia de um
povo, cultura essa desenvolvida pela oralidade que está sempre em transformação, que é passado
de geração para geração.
O jogo tradicional infantil é um tipo de jogo, a criança brinca livremente com prazer e espontaneidade, e por meio desses jogos e brincadeiras, a criança melhora de forma significativa sua vida
em sociedade.
METODOLOGIA
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Para fundamentar essa análise, parto do pressuposto que elaborar um texto não seja apenas
codificar ideias de sinais gráficos encadeados. Utilizamos para esse artigo a pesquisa bibliográfica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, podemos afirmar que o jogo e a brincadeira são elementos fundamentais
para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor, moral e social da criança.
Pode-se perceber durante o desenvolvimento desta pesquisa, que o brincar é uma forma de
contextualizar, construir e ampliar novos conhecimentos, mesmo porque o jogo não tem apenas a
função de recrear e divertir, como já foi visto, mas também pode se tornar um grande aliado da prática pedagógica, visando a construção de uma aprendizagem prazerosa e significativa.
Atualmente a criança vem perdendo espaço físico e temporal para a prática de jogos e brincadeiras, a infância mergulhou num universo de consumismo e alienação alimentados por propagandas televisivas e jogos eletrônicos.
Faz-se necessário inserir métodos lúdicos no cotidiano escolar a fim de torná-lo em um ambiente agradável e propicio ao desenvolvimento da criança, fortalecendo os processos interativos e
enriquecendo a cultura infantil, facilitando também a compreensão e retenção de conteúdos ensinados, estimulando a criatividade e raciocínio da criança.
indispensável destacar que as brincadeiras se constituem parte da infância, principalmente
de 0 á 6 anos de idade. Embora que observamos que nem sempre estejam presentes nas instituições de educação infantil, ao desenvolver esta pesquisa percebeu-se claramente que os jogos e
brincadeiras possibilitam o desenvolvimento social, emocional e criativo da criança.
O brincar é inerente ao ser humano, segundo Vygotsky a criança aprende com a interação
com o outro, ou seja, o filho aprende a brincar com seus pais, desde o nascimento os pais imitem
sons , gesticulam, fazem micagens, cantam, dançam fazem de tudo para que o bebê os perceba e
o fazem repetidamente sem nem sequer notar que a criança está aprendendo, mas está.
O cognitivo da criança absorve todas as informações, sejam elas visuais auditivas ou físicas,
enfim a criança absorve e ao longo dos dias e meses as informações vão se reproduzindo e se mesclando com novas informações, gerando outros aprendizados e modificações em suas produções,
ou seja , os seus gestos e realizá-los é trazer para a criança prazer, segundo Piaget, os esquemas
da criança vão aumentando devagar conforme suas necessidades e de acordo com o prazer que
as ações lhe proporcionam, Piaget traz também as fases do desenvolvimento e especifica como a
criança absorve as informações e assimila o conteúdo desenvolvendo-se continuamente.
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RESUMO
Brincadeiras são estímulos para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança, uma ferramenta para que ela possa expressar-se. Compreender a importância do brincar para a construção
do desenvolvimento psíquico e motor da criança é a questão motivadora desta pesquisa. É possível
observar uma série de conceitos importantes ao longo da história, visando ao bom desenvolvimento
da aprendizagem da criança e ao papel dos educadores nesta função tão importante. O principal
objetivo desta pesquisa é compreender o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil. Esta
pesquisa aborda a importância dos jogos nos processos de aprendizagem e desenvolvimento da
criança. Ressalta os aspectos cognitivos e afetivos desencadeados na hora do brincar. Propõe uma
reflexão sobre as atuais práticas pedagógicas, evidenciando a relevância do jogo e da brincadeira
na rotina escolar como ferramenta de aprendizagem. Evidencia a construção da ideia do jogo e da
brincadeira como método importante no processo da construção de aprendizagem da criança.
Palavras-chave: Jogos; Práticas pedagógicas; Aspectos Afetivos
INTRODUÇÃO
Jogos e brincadeiras contribuem para o processo de socialização das crianças, oferecendo-lhes oportunidades de realizar atividades coletivas livremente, além de ter efeitos positivos para o
processo de aprendizagem e estimular o desenvolvimento de habilidades básicas e aquisição de
novos conhecimentos.
Aparentemente simples são fontes de estimulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo
da criança, e também é uma forma de auto expressão. Talvez nem todos os educadores tenham
percebido ainda o quanto é importante o brincar para o desenvolvimento físico e psíquico do seu
aluno. A ideia difundida popularmente limita o ato de brincar a um simples passatempo, sem funções
que nada mais são do que um ato para entreter a criança em atividades aleatórias.
A partir de diversos referenciais teóricos, será possível observar uma série de conceitos importantes, visando ao bom desenvolvimento da aprendizagem da criança e ao papel dos educadores
nesta função tão importante. A maioria dos pensadores e educadores que trabalham com este tema
ressalta a importância da brincadeira da brincadeira no processo de aprendizagem e socialização.
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Infelizmente observamos que a brincadeira não faz parte do projeto pedagógico de algumas escolas
e da ação do educador. As regras e a imaginação que são proporcionadas pelo jogo e a brincadeira
favorecem na criança o surgimento de comportamentos para além dos habituais. Brincadeiras são
estímulos para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança, uma ferramenta para que
ela possa expressar-se.
Compreender a importância do brincar para a construção do desenvolvimento psíquico e motor da criança é a questão motivadora desta pesquisa. É possível observar uma série de conceitos
importantes ao longo da história, visando ao bom desenvolvimento da aprendizagem da criança e
ao papel dos educadores nesta função tão importante. O principal objetivo desta pesquisa é compreender o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil.
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi à revisão bibliográfica. A revisão destacará a importância dos jogos no processo de aprendizagem da criança. Serão analisados os dados já existentes,
pesquisas e teorias sobre o tema, levando a reflexão e auxilio pertinentes ao tema escolhido.
O CONCEITO DE JOGO, BRINCADEIRA E BRINQUEDO
Compreender o jogo consiste em entender o objeto, o brinquedo e a brincadeira. É uma
atividade que fazemos de forma mais estruturada e organizada em que se utilizam regras mais
explicitas. Alguns exemplos: jogo de mimica, de cartas, de tabuleiro, de construção, de faz-de-conta
etc. O jogo tem uma característica muito importante, ele é utilizado por crianças e adultos, enquanto
que o brinquedo é associado apelas ao mundo infantil.
Tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a palavra jogo cada um
pode entender de modo diferente. Pode-se estar falando de jogos políticos, de adultos, crianças, animais ou amarelinha, xadrez. Por exemplo, no faz-de-conta, há forte
presença da situação imaginária: no jogo de xadrez, regras padronizadas permitem
a movimentação das peças. (KISHIMOTO, 2000, p. 13).

A brincadeira se caracteriza por alguma estruturação e também pela utilização de regras. Na
brincadeira a criança pode brincar tanto coletivamente quanto individualmente.
A brincadeira fornece ampla estrutura básica para mudança da necessidade e da
consciência, criando um novo tipo de atividade em relação ao real. Nela aparecem à
ação na esfera imaginativa numa situação de faz-de-conta, a criação das intenções
voluntárias e a formação dos planos da vida real e das motivações volitivas, construindo-se assim, no mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar. (VYGOTSKY,
1991, p. 198).

O brinquedo é compreendido como um “objeto suporte da brincadeira”, ou seja, o brinquedo
está representado por objetos como bonecas, carrinho, bolas etc. Brinquedos estruturados são caracterizados como os já prontos. Os não estruturados são todos os industrializados, pedras, paus,
que para as crianças tornam-se cheios de significados transformando-se em brinquedo.
Portanto, percebemos que os brinquedos tanto podem ser estruturados ou não estruturados
dependendo de sua origem ou da transformação criativa da criança sobre o objeto.
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O JOGO E A BRINCADEIRA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
A criança aprende muito quando está brincando. É através das brincadeiras, de seus movimentos, da sua interação com os objetos e no espaço com outras crianças. No uso dos jogos, existem
dois aspectos primordiais: um referente à afetividade, expresso durante a ação, e outro referente aos
aspectos cognitivos, por meio dos quais o jogo proporciona avanços nos processos de aprendizagem
e desenvolvimento.
O desenvolvimento da espécie humana está baseado no aprendizado, que sempre envolve
a interferência, direta ou indireta, de outros indivíduos e a reconstrução pessoal da experiência e
dos significados. Para o entendimento da aprendizagem humana, muitos dos conceitos de Vygotsky
são importantes, contribuíram para a educação, enriquecendo as práticas pedagógicas. O conceito
da mediação é um dos principais da teoria do autor e substitui a ideia do simples estimulo resposta,
como proposta de aprendizagem, pela ideia de um ato mais complexo: o ato mediado.
A mediação é caracterizada como a relação do homem como o mundo e com outros homens.
É através deste processo que o homem desenvolve suas funções especificas humana. Há dois
elementos básicos responsáveis por esse desenvolvimento: o instrumento (o objeto) e o signo que
regula as ações da pessoa.
O entendimento do elemento mediador na relação do homem com o meio vem provar que
o que se torna mais importante não é a relação direta com o mundo e sim a relação mediada. As
aprendizagens se dão em forma de processos que incluem aquele aprende aquele que ensina e
mais a relação entre as pessoas.
O educador quando interfere na zona do desenvolvimento proximal, está contribuindo para
movimentar os processos de desenvolvimento das funções mentais complexas da criança. Quando
há interferência nesta zona ela será mais transformadora.
Pensando no ambiente escolar, esse conceito é extremamente importante, pois, se é o aprendizado que impulsiona o desenvolvimento, a escola tem um papel fundamental na construção do ser
psicológico adulto de nossas sociedades mais organizadas e coerentes.
A capacidade de realizar tarefas de forma independente é denominada nível de desenvolvimento real. Para que ocorra o processo de construção do ser psicológico individual é necessário que
o desenvolvimento individual aconteça num ambiente social determinado e a relação com o outro
nas diversas esferas e níveis de atividade humana.
Em algumas atividades rotineiras a criança pode não conseguir fazer sozinha, mas através
da mediação de um adulto ela será capaz de realizar. O desenvolvimento do aprendizado se estabelece entre a relação do indivíduo com seu ambiente. É na zona de desenvolvimento proximal que
a interferência de outros indivíduos se torna mais transformadora.
No ambiente escolar, a construção dos saberes é a partir da realidade da criança, precisa-se
levar em consideração aquilo que ela aponta como ponto de partida para os planejamentos, e como
ponto de chegada, os objetivos estabelecidos pela escola, supostamente adequados à faixa estaria
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e ao nível de conhecimentos e habilidades de cada grupo de criança.
O uso dos jogos proporciona ambientes desafiadores, capazes de estimular o intelecto e a
conquista de estágios mais elevados do raciocínio. Pensamos então, que as intervenções do professor
e das próprias crianças ajudam no desenvolvimento de cada indivíduo envolvido na situação escolar.
Cada modalidade de interação deve ser considerada legítima e promotora de aprendizagem
escolar. Sabemos que o jogo é essencial como recurso pedagógico, no brincar a criança articula a
teoria e a prática, formula hipóteses e as experiências, tornando a aprendizagem mais significativa
e interessante. Mas na situação escolar vemos o jogo pouco estruturado e sem função explicita na
promoção de processos de desenvolvimento.
Na criança pequena antes de o pensamento e a linguagem se associarem, existe a linguagem
independente do pensamento. Em certo momento com a interação da criança em um grupo cultural,
o pensamento e a linguagem se encontram e é origem ao modo de funcionamento psicológico mais
sofisticado, tipicamente humano. As transformações acontecem de maneira muito evidente quando
a criança está na fase em adquirir a linguagem, novas palavras, novos conhecimentos que fazem
relação com o ambiente em que ela está inserida, a partir de sua experiência pessoal. É a partir de
sua experiência com o mundo objetivo, do contato com as formas culturalmente determinadas de
organização do real e com os signos, o qual consistirá numa espécie de código para decifrar o mundo.
O professor não deve ser o único ativo a encontrar a forma de motivar os alunos na busca
do conhecimento, mas sim todos os integrantes do grupo devem colaborar para que isso ocorra,
devem-se disponibilizar jogos e atividades lúdicas. Quando a criança aprende e participa de uma
atividade concreta, essa mesma atividade pode ajudá-la a externalizar os seus problemas, anseios
alegria, trazendo significado.
A criança não aprende de forma espontânea, mas sim com a interferência do professor ou de
algum colega, que sirvam como mediadores entre o conteúdo e a aprendizagem.
O jogo é fundamental para que os processos de desenvolvimento aconteçam, e tragam grandes
avanços nos processos de aprendizagem e desenvolvimento, pois um está relacionado com o outro.
Brincar é uma das atividades essenciais na vida de todas as crianças; é através dela que ela
aprende a se relacionar melhor com os outros, bem como desenvolver sua identidade e autonomia
no meio social. A brincadeira é uma necessidade vital para a criança, sendo ela a base existencial da
infância. Ao jogar e brincar, as crianças recriam, repensam os acontecimentos que deram a origem
deste jogo ou brincadeira. Sendo assim, elas transformam os conhecimentos prévios em conceitos
gerais com os quais joga e brinca.
Uma simples brincadeira estimula a criatividade, autonomia, socialização, linguagens, curiosidade, concentração e raciocínio. No processo da educação o papel do educador é muito importante, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das brincadeiras, ou seja,
faz a mediação da construção do conhecimento. O jogo compreendido sob a ótica do brinquedo e
da criatividade, deverá encontrar maior espaço para ser entendido como educação, na medida em
que compreendemos melhor toda a sua capacidade potencial de contribuir para o desenvolvimento
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da criança.
O jogo deve promover o desenvolvimento integral da criança e de suas habilidades. O trabalho
precisa ser planejado para que possam participar das atividades de forma afetiva, se organizando e
se desenvolvendo através de um plano diversificado, de modo a atender seus interesses e necessidades. O jogo e a brincadeira precisa ser o ponto principal para a aprendizagem. É através do brincar,
a criança desenvolve sua coordenação motora, suas habilidades visuais e auditivas, seu raciocínio
criativo e a inteligência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar é um elemento básico e essencial para os seres humanos, portanto precisamos
compreender a importância do jogo para o desenvolvimento, aprendizagem e construção de conhecimento. É importante ter consciência de que a criança é um ser interligado, condição básica para o
êxito do seu desenvolvimento e que as atividades requeridas somente têm razão de ser se vierem
representar passos dados nesta longa caminhada. Os jogos e as brincadeiras ajudam as crianças
a desenvolver-se, pois as auxiliam na criatividade, elaboração dos saberes e permite a recriação de
seus pensamentos.
A imaginação vai além do que ela é ou tem e o professor deve sempre estar ao seu lado para
orienta-las nas atividades realizadas com os brinquedos e as demais atividades. No trabalho cotidiano com crianças, acreditamos que introduzir o jogo e o brinquedo é primordial para que o professor
consiga atingir os objetivos esperados. Os jogos e brincadeiras têm grande importância no processo
de desenvolvimento e aprendizagem. No trabalho educativo com crianças pequenas é muito importante que o professor crie contextos para a exploração dos processos ligados à produção artística.
Nesse sentido, pode organizar propostas de atividades que despertem a curiosidade da criança e o
olhar investigativo sobre diferentes aspectos da vida cotidiana: como expressar o que sente, o que
deseja, como vê e se relaciona com o outro. Desenvolve os aspectos cognitivos e afetivos. Os seres humanos, desde a pré-história produzem formas visuais, se utilizando de símbolos particulares,
construídos juntos à sociedade para expressar mundos objetivos e subjetivos.
Transportando suas visões, o mundo natural é exteriorizado através de diferentes modalidades que atravessam as artes visuais como a: pintura, o desenho, a fotografia, a gravura, vídeos etc.
Desde muito cedo as crianças interiorizam estes estereótipos, deixando de construir sua
própria linguagem, e passam a reproduzir as imagens impostas pelos adultos. O educador precisa
saber que as suas representações visuais influem muito na produção da criança e de como ela vai
representar o mundo a sua volta.
A criança precisa ter a possibilidade de desenvolver-se na área expressiva, para isto é fundamental que o professor rompa com seus próprios estereótipos, para que consiga realizar intervenções pedagógicas significativas para o universo da expressão infantil. Deixamos aqui uma reflexão:
Porque na rotina escolar não implantamos os jogos e brincadeiras não apenas como passatempo,
mas como ferramenta de aprendizagem e conhecimento?
205

Revista Territórios

Setembro 2021

REFERÊNCIAS
ARANHA, Maria Lúcia Arruda. História da educação. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2002.
HORN, Maria da Graça de Souza. Sabores, cores, sons, aromas. A organização dos espaços
na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez,
1997.
OLIVEIRA, M.K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-histórico. 4. ed.
São Paulo: Scipione, 1999.
REGO, Teresa C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 13. ed. Petrópolis:
Vozes, 2002.
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
WEISS, M.L. Psicopedagogia clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de aprendizagem
escolar. 7.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

206

Revista Territórios

O ENSINO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DOS
JOGOS
KATIA CRISTIANE DARONCO

Graduação em Pedagogia Licenciatura Plena pela UNIFAI (2003); Pós-Graduação em História,
Arte, Educação, nos Museus Paulistas pela FAUESP (2020); Professora de Educação Infantil e
Ensino fundamental na Rede Pública Municipal, na EMEF José do Patrocínio.

RESUMO
Este artigo apresenta a análise sobre a importância dos jogos no ensino da matemática nos anos
iniciais do ensino fundamental que vem se concretizando, pois as crianças possuem uma grande
capacidade de raciocinar e resolver situações-problemas, caracterizando objetos e buscando uma
linha de resolução baseada em elucidações próprias. A história da matemática tem nos mostrado
que aquilo que nos parece pura abstração, pura fantasia matemática, mais tarde se revela como um
verdadeiro celeiro de aplicações práticas. Na verdade, aprender matemática não é tarefa fácil, mas
é necessário criar maneiras de inovar o ensino mostrando a real importância dessa área do conhecimento no dia a dia. A proposta de um jogo em sala de aula é muito importante para o desenvolvimento social, pois existem alunos que se fecham, tem vergonha de perguntar sobre determinados
conteúdos, de expressar dúvidas, a matemática se torna um problema para eles. Ao jogar, o aluno
é levado a exercitar suas habilidades mentais e a buscar melhores resultados para vencer. Nessa
análise foram tomados como referência aos estudos de teóricos como: Freire, Luckesi, Brando
entre outros que afirmam que trabalhando com jogos matemáticos, temos por objetivo direcionar
as situações de intervenção para favorecer a construção do conhecimento lógico- matemático na
medida em que se valorizam as observações interpretativas, a avaliação e o estabelecimento de
relações entre as ações produzidas e suas consequenciais.
Palavras-chave: Jogos; Matemática; Ensino; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
Sabe-se, que desde o início da vida escolar, muitos alunos apresentam um temor em relação
à aprendizagem na matemática, tal situação acaba por influenciá-los negativamente, tornando o
interesse por essa disciplina um processo cercado de complicações e anseios, porém o fator determinante das dificuldades apresentadas pelos alunos com relação à matemática pode ser a ausência
de uma relação mais próxima entre tal disciplina e o dia a dia.
Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular na criança o pensamento,
a criatividade e a capacidade de lidar com números. Os educadores matemáticos ou não, devem
procurar alternativas para aumentar a motivação dos alunos para aprendizagem, desenvolver a au207
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toconfiança, organização, concentração, atenção, raciocínio lógico desenvolvendo a socialização e
aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas.
O uso dos jogos e curiosidades no ensino da matemática tem o objetivo de fazer que as crianças gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o interesse do
aluno envolvido. A aprendizagem através dos jogos, como dominó, palavras cruzadas, memória e
outros permitem que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e até divertido.
Segundo Smole (2007) ao jogar as crianças têm a oportunidade de resolver problemas,
investigar e descobrir a melhor jogada, refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre
os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. É evidente, portanto, que o jogo possibilita uma
situação de prazer e aprendizagem significativa nas aulas de matemática.
Mais para isso eles devem ser utilizados ocasionalmente para sanar as lacunas que se produzem na atividade escolar diária. Nesse sentido verificamos que há três aspectos que por si só
justificam a incorporação dos jogos nas aulas. São estes: o caráter lúdico, o desenvolvimento de
técnicas intelectuais e a formação de relações sócias.
Jogar não é estudar nem trabalhar, porque jogando o aluno aprende, sobretudo, a conhecer o
mundo social que o rodeia. Devemos utilizá-los não como instrumentos recreativos na aprendizagem,
mais apenas como facilitadores, colaborando para trabalhar os bloqueios apresentados pelo aluno
e, relação aos conteúdos matemáticos.
Dentro da situação do jogo, é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, verificamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam matemática, apresentam também um
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem e interação
com os colegas.
Devemos escolher jogos que estimulem as crianças, principalmente quando o conteúdo a ser
estudado for abstrato, difícil e desvinculado da prática diária, não nos esquecendo de respeitar as
condições de cada comunidade e o querer de cada aluno.
Essas atividades não devem ser nem muito fáceis nem muito difíceis, e serem testadas antes
de sua aplicação, a fim de enriquecer as experiências através de propostas de novas atividades,
propiciando mais uma situação, já que quando o aluno inicia a construção de noções matemáticas,
o faz tornando-as coesas com a situação, em que se apresenta. Isso afiança a necessidade de uma
apresentação formal a partir do próprio ambiente e a impossibilidade de argumentar sobre situações
abstratas sem o devido critério.
Registra-se por outro lado que geralmente os critérios utilizados pelos professores para avaliar
as crianças nas séries iniciais do ensino fundamental envolvem aspectos como comportamentos,
participação e desempenho nas provas. Sem dúvida que entre estes critérios é predominante o desempenho das provas os outros, afinal, é crença geral que as provas objetivas determinam o que o
aluno aprendeu ou não.
Essa postura avaliativa, entretanto, pode ser modificada quando o trabalho do professor é diversificado em relação a recursos didáticos e metodologia, a avaliação pode ser realizada levando-se
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em conta a postura do aluno frente ao conhecimento, ou melhor, durante a construção do conhecimento. Além disso, nem sempre exatidão é sinônimo de compreensão, assim como nem sempre a
resposta errada, significa incompreensão.
Convém salientar que se na escola assumirmos tanto ao ensinar como avaliar, que fazer matemática é muito mais do que fazer contas, não só poderíamos conseguir que as crianças adquirissem
conhecimentos como também ofereceríamos oportunidade para que elas se interessem por essa
invenção humana que é a matemática.
Este artigo também tem por finalidade buscar respostas aos seguintes questionamentos:
Que habilidades os jogos desenvolvem nas crianças? Como utilizar os jogos na aprendizagem da
matemática? Qual o papel do professor neste processo? E em decorrência, induzir o leitor a ampliar
conhecimentos sobre o tema que será discutido, descobrindo o jogo como um valioso recurso pedagógico no ensino da matemática, e, consequentemente, utilizá-lo no processo ensino-aprendizagem.
CONHECENDO A MATEMÁTICA
A história da matemática constitui um dos capítulos mais interessantes do conhecimento.
Permite-nos compreender a origem das ideias que deram forma à nossa rica cultura e observar os
aspectos humanos do seu desenvolvimento. Ao longo de suas tradições, a matemática busca na sua
história estruturas científicas que facilite o aluno redescobrir a sua história.
Devido a sua complexidade os matemáticos desenvolveram várias teorias ao longo dos tempos resultando posteriormente em ferramenta de grande precisão para o entendimento dos modelos
dessa ciência que relacionasse com outras, que a princípio não pareciam ter nenhuma relação.
Os números complexos que foram introduzidos para dar sentido à existência de soluções de
equações polinomiais conduziram ao estudo, os cálculos diferenciados com números complexos.
A matemática é uma ciência fundamental no mundo em que vivemos, embora ainda não tenhamos
percebido que dependemos diariamente dela mesma. A matemática foi uma das primeiras descobertas do homem.
Diante destes dados históricos, onde poderia ser localizado o início da matemática?
Preliminarmente, seria útil tentar definir o que é matemática. Para poupar tempo ao
leitor, é bom dizer que esta questão tem inquietado os sábios há muito tempo e jamais se chegou a uma resposta aceita por todos. Algumas pessoas preferem dizer,
com certeza dose de ironia, mas com bastante razão: ”Eu não sei definir o que é
matemática, mas quando a vejo reconheço-a imediatamente” (GARBI, 1997, p.7).

Portanto, é evidente que de uma forma ou de outra, todos concordam que o estudo das formas dos números fazem parte da matemática e pode-se imaginar que tudo isso começou a ser feito
de forma ainda rudimentar. É importante salientar que alguns teóricos situam o surgimento desta
história a mais de 30 mil anos.
Diante dos fatos históricos que nos são colocados, é visto que a matemática foi oriunda das
grandes civilizações antigas, tendo como berço o Egito e a Mesopotâmia, assim, destaca-se como
protagonista desta história: Pitágoras, Tales de Mileto e Euclides.
209

Revista Territórios

Setembro 2021

Teles revolucionou o pensamento matemático ao estabelecer que as verdades precisem ser demonstradas; Euclides manteve este conceito, mas faz nele uma ressalva que, por si só bastaria para imortalizá-la: nem todas as verdades podem ser
provadas; algumas delas, as mais elementares, devem ser admitidas sem demonstração; Pitágoras foi o interlocutor da matemática geométrica, onde mobilizou todo
conhecimento da antiguidade clássica (GARBI, 1997, p.18).

As teorias criadas pelos grandes teóricos da matemática tornaram extremamente útil para
explicar os fenômenos que dão sentidos a toda história, devido viver em uma sociedade estruturada, na qual os números representam um dos alicerces na sobrevivência humana, é difícil pensar no
homem sem esses recursos.
O sistema de contagem usado hoje não surgiu como algo fabricado para posteriormente colocar em práticas essas ideias, foi pouco a pouco se aperfeiçoando e ao passar dos séculos, à medida
que aumentava as necessidades do homem, as pedras, os animais, as frutas e os seus e os seus
próprios dedos ajudaram a dar origem aos pequenos grupos com cinco objetos representados pelos
dedos da mão que foram surgindo naturalmente e grupo de dez elementos representados pelas duas
mãos, o que lembra a base do sistema decimal.
Segundo Barreto Filho Xavier da Silva (2003) “As necessidades do homem, com os mais variados propósitos, fizeram dele, através dos tempos, um estudioso dos problemas naturais, bem como
de suas causas e efeitos”. Essa busca nos faz perceber que tudo e todos estão relacionados de tal
forma que nenhum efeito tem origem em uma única causa. Por outro lado, a história nos mostra que
as soluções dependem de experimentos, erros e acertos realizados por estudiosos da matemática.
Na linguagem do dia a dia é comum ouvirmos frases como: ’uma coisa depende da outra’ ou
‘uma coisa em função da outra’. Não é raro também abrirmos revistas ou jornais e encontrarmos
gráficos, sobre os mais variados assuntos, mostrando a dependência entre os fatores em estudo.
Percebe-se que, a ideia de dependência já se tornou ao longo dos séculos uma necessidade
até mesmo familiar nos dias atuais, configurada nas interpretações da modernidade, com tendência
de cada vez mais matematizar o desenvolvimento de modelos matemáticos que descrevem os fenômenos determinísticos de maneira adequada.
O ritmo intensificado do desenvolvimento tecnológico dos tempos atuais produz fenômenos
cada vez mais complexos dentro de uma teoria lógica da matemática utilitária e prática. A história já
mostrou várias vezes que as soluções dependem de experimentos, erros e acertos, além disso, os
matemáticos contribuem para o desenvolvimento dessa ciência a qual tem promovido uma expansão
de experimento de grande utilidade para a sociedade como um todo e, sobretudo para a escola.
Podemos afirmar sem sombra de dúvida que o uso da matemática, hoje em dia, é uma condição necessária para o sucesso em diversas profissões. As projeções para o futuro próximo indicam
que esta tendência tende a se intensificar. Podemos entender toda a complexidade do problema e
o papel central que nele joga a história da matemática.
Uma formação neste domínio permite realizar um recuo relativamente ao que se
ensina descolar da apresentação do manual, mas permite também a criação de novas situações didáticas pelo material que ela fornece e dar elementos para analisar
estas novas situações assim como aquelas que as precederam. “A utilização que se
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pode fazer da história da matemática permite analisar as nossas práticas de ensino
(GUICHARD, 2006, p.3)”.

Percebe-se que as teorias relativas à história da matemática que hoje aparecem acabadas
e elegantes resultam sempre de desafios que os matemáticos enfrentaram e foram desenvolvidas
com grande esforço e, quase sempre, numa ordem bem diferente daquela em que são apresentadas
após o processo de descoberta.
A MATEMÁTICA E OS JOGOS
Quando o aluno manipula materiais concretos, compreende facilmente conceitos, fórmulas e
teorias. Ao jogar, além de aprender a conviver e a respeitar seus colegas, a criança também desenvolve diversas habilidades matemáticas. Ela se diverte e aprende ao mesmo tempo.
O jogo faz a mediação entre o conhecido e o imaginário, proporciona o contato com símbolos
que mais tarde serão utilizados no processo ensino-aprendizagem, estimula a criança a produzir
linguagens tornando-as capazes de conhecer regras e dar explicações.
Quando se trata da importância do jogo no ensino-aprendizagem da matemática, questiona-se
qual a relação existente entre ambos. Diante desse questionamento GUZMÁN (1990) diz:
Onde acaba o jogo e começa a matemática séria? Uma pergunta difícil que admite
muitas respostas. Para muitos que a veem de fora, a matemática, é extremamente
aborrecida, não tem nada a ver com o jogo. Ao contrário, para a maioria dos matemáticos, a matemática nunca deixa completamente de ser um jogo, embora, para,
além disso, possam ser muitas outras coisas. (GUZMÁN 1990, p.39).

Os jogos e a matemática partilham aspectos comuns no que respeita à sua função educativa.
Visto por um lado, a matemática dota os indivíduos de um conjunto de instrumento que potenciam e
enriquecem as suas estruturas mentais, os preparando para explorar a realidade; já por outro lado,
os jogos permitem na criança o desenvolvimento de técnicas intelectuais, enriquece o pensamento
lógico, e o raciocínio.
Dada à atividade mental que estimulam é um bom ponto de partida para ensinar a matemática
e podem servir de base para uma posterior formalização do pensamento matemático. Vários pesquisadores da área de educação em matemática têm desenvolvido estudos sobre as potencialidades
do jogo no processo ensino-aprendizagem da matemática e argumentam sobre a importância deste
recurso metodológico na sala de aula.
Moura (1994) recomenda que o jogo sempre seja utilizado como recurso metodológico em
sala de aula, pois na sua concepção:
O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem
matemática que pouco a pouco será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e ao criar significados
culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos. (MOURA,
1994, p. 24).

O bom jogo deve permitir à criança a avaliação de seu próprio desempenho, analisando suas
estratégias, o sucesso e o fracasso de suas iniciativas e de seus companheiros. O jogo deve ser de211
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senvolvido em grupos pequenos para que favoreça a participação e iniciativa de todos os participantes.
Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico, “a pratica de jogos, em particular dos jogos de
estratégia, de observação e de memorização, contribui de forma articulada para o desenvolvimento
de capacidades matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social”.
Na concepção de PARRA (1996):
Os jogos representam um papel importante: por um lado, os alunos trabalham mais
independente nas aulas (aprendem a respeitar regras, a exercer papéis diferenciados e controles recíprocos, a discutir, a chegar a acordos), e por outro lado, os
professores têm maiores oportunidades de observação, de variar as propostas de
acordo com os níveis de trabalho dos alunos e também trabalhar mais intensamente
com os alunos que mais necessitam. (PARRA, 1996, p.54).

O bom ambiente e a situação que o professor cria sempre é fundamental no desenvolvimento
da aprendizagem. À medida que o conhecimento é construído pela criança, faz-se necessário o
incentivo a utilização deste conhecimento no ambiente social, o intuito é que a matemática não se
torne algo imposto e consequentemente deixe de ser algo difícil para criança.
No entanto, ao optar por um material ou jogo deve-se sempre refletir sobre o objetivo que se
quer alcançar, pois não basta desenvolver jogos isoladamente é preciso trabalhar o conteúdo em
questão. Normalmente, professores se limitam a jogos e materiais fascinantes e acabam desprezando
o conceito a serem transmitidos, mais eles devem estar conscientes que a introdução e manipulação
de jogos e objetos não garantem a matemática.
Existem dois aspectos cruciais no emprego dos jogos como instrumentos de uma aprendizagem
significativa. Em primeiro lugar o jogo ocasional, distante de uma cuidadosa e planejada programação,
é tão ineficaz quanto um único momento de exercício aeróbico para quem pretende ganhar maior
mobilidade física e, em segundo lugar, uma grande quantidade de jogos reunidos em um manual
somente tem validade efetiva quando rigorosamente selecionados e subordinados à aprendizagem
que se tem em mente como meta.
Em síntese, jamais pense em usar jogos pedagógicos sem um rigoroso cuidadoso planejamento,
marcado por etapas muito nítidas e que efetivamente acompanhem o progresso dos alunos, e jamais
avalie sua qualidade de professor pela quantidade de jogos que emprega, e sim pela qualidade de
jogos que se preocupou em pesquisar e selecionar (ANTUNES, 1999, p.37).
O jogo deve ser um recurso que leve o aluno a um aprender significativo, capaz de agir criticamente, de discutir resoluções de situações problemas e utilização de um raciocínio mais abstrato. O
uso de jogos e curiosidades no ensino da matemática tem o objetivo de fazer que os alunos gostem
de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o interesse do aluno envolvido.
Analisando as possibilidades do jogo no ensino da matemática, percebemos vários momentos
em que as crianças, de maneira geral, exercem atividades com jogos em seu dia a dia, fora da sala
de aula. Muitos desses jogos culturais e os espontâneos apresentam-se impregnados de noções
matemáticas que são simplesmente vivenciadas durante sua ação no jogo.
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OS JOGOS COMO ESTRATÉGIAS PARA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vários pesquisadores da área de Educação Matemática têm desenvolvido estudos sobre as
potencialidades do jogo no, processo ensino-aprendizagem da matemática e argumentam sobre a
importância deste recurso metodológico em sala de aula.
Moura (1994) recomenda que o jogo seja utilizado como recurso metodológico em sala de
aula, pois em sua concepção:
O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem
matemática que pouco a pouco será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e ao criar significados
culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos. (MOURA,
1994, p. 24).

Grando (2004) afirma que o jogo pode ser utilizado como um instrumento facilitador na aprendizagem de estruturas matemáticas, muitas vezes de difícil assimilação. Neste sentido, a expressão
que facilita a aprendizagem está associada à necessidade de tornar atraente o ato de aprender.
A autora faz referência a Gardner (1961), para quem os jogos matemáticos, assim como as
“matemáticas recreativas”, são matemáticas carregadas de ludicidade. Para ela, o uso de jogos
em sala de aula é um suporte metodológico adequado a todos os níveis de ensino, desde que os
objetivos deles sejam claros, representem uma atividade desafiadora e estejam adequados ao nível
aprendizagem dos alunos.
Borin (1996) ressalta que: O jogo tem papel importante no desenvolvimento de habilidades de
raciocínio como organização, atenção e concentração, necessárias para o aprendizado, em especial
da Matemática, e também para a resolução de problemas em geral.
A autora pontua também que o jogo favorece o desenvolvimento da linguagem, criatividade
e raciocínio dedutivo. Além disso, as habilidades envolvidas na elaboração de uma estratégia para
vencer o jogo, que exigem tentar observar, analisar, conjecturar e verificar compõe o raciocínio lógico,
importante para o ensino da matemática.
Em relação ao raciocínio lógico, a mesma autora afirma que habilidades como, observação,
concentração e generalização são necessárias para o desenvolvimento do raciocínio indutivo, o qual
é utilizado para formular hipóteses gerais a partir da observação de alguns casos particulares, muitos
empregados para justificar as propriedades e regras da matemática.
Ainda na concepção da referida autora o jogo nas aulas de matemática possibilita a diminuição
de bloqueios de muitos alunos que temem esta disciplina curricular e sentem-se incapacitados para
aprendê-la, pois na situação de jogo, onde a motivação é grande, os alunos falam da matemática e
apresentam desempenho e atitudes positivas frente a seus processos de aprendizagem.
A infância é a fase mais permeada pelo lúdico, na qual, domina o divertimento, a fantasia,
podendo a criança com a autonomia necessária, usufruir de uma liberdade infinita destinada a criar.
Contudo, devemos concordar que as motivações e a interpretação do comportamento lúdico na
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criança, no adolescente ou no adulto são sempre diferentes.
Consideramos que são através do jogo que a criança descobre primariamente a satisfação
e o prazer, expressando de modo simbólico todas as suas fantasias, sendo inegável para Cunha e
Castro (1981) citado por Silva (2004) e Lebovici e Diatkine (1985) a ação do lúdico na construção da
identidade da criança.
Quando criança, a imaginação torna-se um terreno fértil em produtos imaginários, subjugando-se toda a atividade lúdica da mesma a momentos de prazer, alegria e divertimento. Pelo fato da
criança jogar possibilita estabelecer relações entre situações reais e imaginárias, conduzindo esta à
compreensão dos aspectos da vida possibilitando o seu desenvolvimento cognitivo.
A utilização do jogo na educação escolar decorreu de um longo processo de evolução. Ao
início a criança ia para a escola para aprender e não para se divertir, em virtude do seu caráter disciplinador, contrapondo-se com o verdadeiro objetivo primário do jogo. Para a mudança de atitudes
contribui a evolução do conceito de criança, nomeadamente através da delimitação da faixa etária
da infância, conseguido no século XVII.
No século XVII surge Rousseau defensor tal Durkheim (1984) da especificidade infantil,
projetando-se a ideia que a criança é portadora de natureza própria. Em termos contemporâneos,
podemos delimitar a relação do jogo com a educação em três ideias fundamentais. O uso do jogo
enquanto recreação, o uso do jogo para favorecer o ensino de conteúdos escolares e finalmente o
terceiro como diagnóstico da personalidade infantil.
Assim compreendemos que o jogo funcione para o adulto como uma fonte de dados, em
que a criança seria considerada a cobaia para compreender como se dá o desenvolvimento infantil.
Consideramos que devemos interpretar o jogo como um aliado na educação da criança, devendo a
escola preocupar-se com a formação da mesma e não em estabelecer barreiras.
A este propósito Fenelon citado por Manson (2002) sugere que:
A criança ao encontrar prazer no recreio da escola e descontentamento no estudo, correrá
atrás das atividades lúdicas, podendo assim a escola usarem métodos com base nas virtualidades
do jogo, tornando a aprendizagem motivadora e enriquecedora.
Assim, pela utilidade do jogo na escola, de forma sustentada, podemos auxiliar a criança a
desenvolver a sua curiosidade, a imaginação, a criatividade, construindo sua própria inteligência, ajudando na socialização, ou seja, promovendo o desenvolvimento físico, cognitivo e social da criança.
Este é um dos principais motivos pelo qual Kamii e Devries, Dewey (1962) e Cabral (1990) defendem
“a utilização do jogo como meio de desenvolvimento e aprendizagem”.
Neste segmento, devemos interpretar o jogo como material pedagógico, favorecendo através
da sua manipulação, a transmissão dos conteúdos didáticos e a aprendizagem do conhecimento
da criança. Numa perspectiva presente devemos considerar o jogo como um importante aliado do
ensino e promotor do desenvolvimento físico e intelectual.
Contudo para além da escola formal também a escola paralela, ou seja, a família pode explorar
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as vantagens do jogo, enquanto contributo para a educação moral e social da criança. Assim, a criança
é possuidora de consciência e racionalidade em termos da interpretação do que é considerado jogo
ou não. Uma das úteis artimanhas pedagógicas será assim o de inculcar na consciência pratica do
jogo na criança as características do fictício e ao mesmo tempo do real.
Deste modo, mesmo que a alegria esteja presente sempre que nos divertimos com a utilização
do jogo, ela poderá neste sentido apresentar-se transfigurada por uma satisfação de ser bem sucedida
num dever proposto. Contudo, compreendendo esta polivalência da utilização do jogo, estamos de
acordo com a premissa de que quando a criança produz não brinca, uma vez que entra num universo
diferente do seu, cujo imaginário se transforma incessantemente e que poderá na maioria dos casos
não estar necessariamente de acordo com a vontade do adulto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da matemática provoca sensações contraditórias para todos os sujeitos envolvidos
na educação, professor e aluno. Por um lado é uma área do conhecimento indispensável ao desenvolvimento humano, pois permeia toda vida do cidadão; por outro lado, revela insatisfação diante dos
resultados obtidos, no momento que se torna uma ciência abstrata.
A importância de trazer algo novo, diferente, para o aluno pensar, raciocinar, chegar ao seu
próprio conhecimento, é fundamental no processo de ensino-aprendizagem para os alunos que
estão iniciando sua vida escolar. Não podemos esperar que nossos alunos aprendam apenas algo
mecânico, deixando de aplicar a prática.
Devemos buscar melhoria para o ensino da matemática, não tirando a teoria que deve sim
ser aplicada, mas unindo o útil ao agradável, isto é, conciliando a teoria com a prática, através da
aplicação de jogos nos anos iniciais do ensino fundamental, como forma de diminuir dificuldades e
bloqueios demonstrados pelos alunos.
Assim percebe-se que o jogo é um precioso recurso pedagógico, tornando a aprendizagem
mais concreta e prazerosa. No ensino da matemática, o jogo é de relevante importância no processo
de aprendizagem, pois transforma a sala de aula em um espaço gerador de conhecimentos.
Por meio deles, a criança vivencia fatos reais do seu cotidiano, pois caminham juntos desde
o momento em que fixa a imagem da criança como um ser que brinca. Portadora de uma especificidade que se expressa pelo lúdico, à infância carrega consigo as brincadeiras que se perpetuam e
se renovam a cada geração.
Verificamos que a aplicação de jogos nos anos iniciais do ensino fundamental pode contribuir
com a maneira de o professor ensinar matemática, ou seja, ao priorizar as atividades lúdicas, contribuíram com uma nova formação partindo da aplicação de jogos, propiciando uma aprendizagem
conquistada de forma prazerosa e divertida.
Os jogos adquirem duas principais dimensões: a primeira como fonte de aperfeiçoamento de
habilidades através da escola; a segunda, como forma de divertimento satisfazendo suas necessi215
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dades biopsicossociais. Prevalece a ideia de que os jogos são fundamentais para a educação e o
desenvolvimento infantil.
Contudo, o jogo é um método de ensino em que os alunos apenas vivenciam situações que
se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a fazer análise. Sendo assim, compactuamos
com os parâmetros curriculares nacionais, que destacam os jogos como portadores de um relevante
aspecto, que é o desafio o qual provoca no aluno, interesse e prazer.
Para tanto, é preciso encorajá-lo a encarar situações novas em que coloquem em prática
suas funções inventivas e percam o medo de aprender a aprender matemática. Portanto, pode-se
concluir que a matemática se faz presente em nosso dia a dia e que pode ser aprendida através de
jogos educativos.
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RESUMO
Este trabalho tem como intuito o estudo das variações sociolinguísticas na escrita. Na sequência
para entendermos como ocorreram essas variações na língua falada e escrita fizermos um comparativo com alguns livros e gibis do Pato Donald e o personagem Mickey Mouse nas últimas décadas
e através deles apresentamos algumas modificações que a língua sofreu ou por conta de reformas
ortográficas ou através de movimentos na história da sociedade em geral, ou apenas em nosso
país. Lembrando sempre que é algo natural da história humana. Estamos em constante evolução
e modificação em nossas culturas (Comportamento, Tradições e Conhecimentos), isso obviamente
engloba nossa língua falada/escrita. E torna-se imprescindível o conhecimento da língua em determinadas épocas para correta compreensão da leitura ou audição de falas, escritas ou maneira utilizada
pelo mensageiro para se expressar e para o receptor tenha total clareza do contexto, objetivo e real
significado da escrita/fala com a qual está tendo contato.
Palavras-chave: Discurso; Mídia; Variações.
INTRODUÇÃO

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA CONFORME O CONTEXTO SOCIAL
Em outras palavras o abuso de poder só se pode manifestar na língua, onde existe a possibilidade de variação ou escolha, tal como chamar uma mesma pessoa de “terrorista” ou de “lutador
pela liberdade”, dependendo da posição e da ideologia do falante.
O discurso é uma das formas mais fortes de dominação, isso se dá por conta das escolhas,
das variações na fala, hoje a grande massa é dominada por discurso de gêneros diversos como a
política, educação e publicidade e a variação linguística estão inseridas nesse contexto de forma
eminente, o acesso ao discurso é uma forma de garantia ao sucesso, nem todo cidadão tem noção
do controle de manipulação que estes possuem sobre as grandes massas e tudo isso é centrado
no discurso.
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“A mídia de massa, a política ou a educação tem uma dimensão histórica importante, cuja análise contribuirá para a nossa compreensão mais completa dos problemas sociais contemporâneos”.

A utilização da língua de forma correta, esses casos acima geram poder, relação ou até mesmo dimensões sociais, por exemplo, que situação, a quem se dirige, qual classe pertencente, qual
a idade. O discurso sempre foi em nossa história uma forma de dominação das mentes, a tese que
defendermos durante todo nosso trabalho é que todo cidadão precisa perceber que primeiramente
a língua é uma ferramenta poderosa , segundo entender a língua e algumas das suas variações
dentro de cada contexto social e finalmente conscientizar esse cidadão a se inteirar nessas variações quando necessário, pois ou notamos que cada “departamento” de nossas vidas pede um tipo
de postura e de linguagem ou seremos excluídos dos setores sociais.
Portanto, o exercício do poder não se limita simplesmente a uma forma de ação, mas consiste
em uma forma de interação social.
O Brasil hoje não é europeu, africano, asiático, indígena. Nós somos a mistura exata de tudo
isso, completamente diferentes das nossas origens, únicos. E apesar disso estamos indiscutivelmente
atrelados aos princípio da nossa matriz, talvez o ano de 2000 possa servir para abrirmos os olhos
e, em vez de comemorarmos os nossos cinco séculos coloniais, enterramos o que sobrou dele. (op.
cit.p 27).
Somos uma ótima mistura de raízes africanas e europeias de costumes extremamente adversos, porém irmãos de pátria, unidos ou algemados por essa bela língua.
Verificamos então que quando mais aprendermos sobre a possa língua mais trabalho teremos,
afinal devemos ser um poliglota de nossa própria “língua”, existe para cada ambiente que frequento
uma fala mais adequada. Não basta entender ou saber que há variações em nossa língua e necessário saber enquadrá-la em cada setor social.
História e Variação Linguística: Um Estudo Em Tempo Real Do Imperativo Gramatical - Carolina
Queiroz e Fernanda Gláucia, 2008.
Ao definir Sociolinguística Silva-Corvalán (1989) destaca dois objetos de estudo um sentido
lato, que aborda a relação dos fenômenos linguísticos com fatores sociais, tais como a organização
sociopolítico e econômica de uma comunidade de fala, fatores individuais, como idade, gênero, etnia
e nível de escolaridade, e com fatores externos, como os aspectos históricos.
MUDANÇAS NA ESCRITA
Existem mudanças e variações na língua por várias razões, movimentos na história geram tais
alterações, a gramática da língua portuguesa sofreu significativas alterações por conta da evolução
ou revolução de nosso povo.
Em 1930, os escritores de literatura brasileira sentem a necessidade de falar da realidade.
FISCHER. Luiz Augusto, Literatura Brasileira, 2007-Porto Alegre, p. 27.
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E já nos anos de 1930 no romance realista ou na poesia aparecerá a questão social brasileira
em primeiro plano.
Claro que muita gente depois disso preferiu continuar a querer ludibriar a realidade miserável
de algumas classes sociais com fantasiosas histórias preferindo o estilo parnasialista querendo sumir
com o abismo social.
Mas não surgiu muito efeito dos anos 50 até hoje são produzidos uma grande quantidade de
relatos, poemas, peças de teatro e tudo o mais em torno das miseráveis condições sociais, isso se
mostra em todas as áreas, no romance-denuncia de ficção jornalística de Jose Louzeiro nas peças
de teatro de Plínio Marcos, nos próprios contos de outros autores, incluído o humor para desmontar
essa questão em texto como os de Marilene Felinto, Fernando Bonassi, Paulo Ribeiro e Luiz Ruffate, e no cinema com o filme atual que relata uma verdade das condições sociais dos moradores
do morro, no filme de Paulo Lins Cidade de Deus.(1997). Tudo era evolução no país no momento,
Brasília estava sendo construída, o samba carioca estava mudando com a chegada revolucionária
da Bossa Nova e a indústria automobilística se instalava no país.
Em meados de 1969 e 1970 os meios de comunicação estavam em alta, os jornais de oposição estavam fervendo por conta das mudanças do país e também do Ocidente (por aqui a ditadura),
o rock e a pílula anticoncepcional são temas discutidos no momento, época essa que a televisão se
impunha como meio mais evidente de divulgação da cultura parece que a língua portuguesa nunca
mais seria a mesma, tanto em literatura como em outros campos influenciados pelas mudanças.
Essas mudanças ocorreram em todos os setores da vida dos brasileiros (op.cit 83).
Dos anos 1950, quando o Brasil ainda a maioria da população morando o interior e no campo,
passamos nos 1980, para a situação atual, em que mais de 70% dos brasileiros vivendo em cidades
medias e grandes, e a televisão, os jornais, as rádios e a literatura acompanham essa virada histórica,
que é o caldo da cultura para a arte.
Houve mudanças o país nessa década e nas próximas, havia um sentimento de nacionalidade
quanto na escrita na escrita como na música, já em 1989 como outro marco significativo à redemocratização do Brasil, com a eleição direta para presidente.
Era de mudança e de variação aparentemente em todos os setores da vida dos brasileiros, a
proposta aqui é entender como todas essas mudanças influenciaram a forma de escrita até mesmo
nos gibis, livros e literatura brasileira.
Toda a mudança em nossa história ou até mesmo enquanto mundo (por conta de guerras e
revolução em outros países) causa mudanças na fala e na forma de escrita aqui no Brasil temos um
aumento bem significativo por conta da segunda guerra mundial e até mesmo na era do militarismo,
segue alguns dados:
Um estudo feito no Campus da USP com o tema pautado “Estudos Em Tempo Real Do Imperativo Gramatical em 2008, denota essa variação na língua por conta de fatores sociais, afirmando
que o fundamento da analise levada a cabo é que realmente existem evidencias do aumento do uso
do imperativo descrevendo um comportamento quase linear nas décadas de 80 e 90, no entanto
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gradual progressivo na ralação ao crescimento do imperativo associado à forma indicativa ao passar
de algumas décadas”.
Em vista de tais mudanças, em virtude desse grande movimento linguístico, os falantes dessa língua, enquanto estudantes, professores, assim como os escritores, necessitam de um tempo
para organizar essas mudanças, ou para se adaptar a ela. Portanto é necessário que a variação
faça a curva da adaptação para que as demais categorias linguísticas se organizem (já passamos
por esses processos de alterações, exemplos disso em 1971 quando ocorreram as Reformas ou
Acordos Ortográficos, as pessoas num geral se sentiram um tanto perdidas com tantas mudanças,
é preciso a elaboração de palestras, cursos, livros e é claro gramáticas para orientar não só alunos
e estudantes em geral, mas professores e toda sociedade que deve agora se adaptar com as novas
regras, e todo esse processo leva tempo)
Especialmente durante toda a década de 80 é notado esse aumento significativo nos traços
de oralidade. Ao tentar entender as causas pelos quais influenciaram tal salto a pesquisa aponta:
Encontramos duas possibilidades que podem tê-lo influenciado, uma delas é o fato de no ano
de 1985 ter sido o marco do fim do regime ditatorial”
Nesse período da história houve eleições indiretas para presidência, como primeiro presidente
civil, temos Tancredo Neves em 20 anos. Os militares governaram o país durante a ditadura militar
no Brasil e ficou conhecida pela falta de democracia, sem contar nos últimos anos desse governo
havia diversos problemas, a inflação era alta e a recessão também. Fartos de tanta injustiça alguns
brasileiros se levantaram com o Movimento Diretas Já, milhões de cidadãos se põem à rua, mostrando mais uma vez seu direto a voto.
Acontecimentos como esses que mobilizaram um país, com tão grande proporção e intensidade
não passou pela história sem deixar marcas, e essas encontramos também na língua, e na escrita,
no imperativo ou em ou em outras estruturas do nosso português.
Afinal, as línguas são também analisadas como forma de comportamento cultural, se relacionam com as predisposições culturais das pessoas que as falam (e/ou as escrevem) e que com elas
se identificam. Esse aumento de uso do imperativo associado ao indicativo no contexto do pronome
você - “abrasileiramento”. A forma do imperativo associado subjuntivo desperta nos ouvintes uma
sensação de maior autoritarismo, enquanto a forma imperativa associada ao indicativo é recebida
como sendo de maior proximidade.
Acreditamos que, com o fim da ditadura, em função dos traumas por ela deixados, a população
tenha passado a repugnar condutas e formas de expressão que remetessem a um maior autoritarismo, como manifesto inconsciente de desaprovação ao regime caído.
BECHARA. Evanildo, Moderna Gramática Portuguesa-Rio de Janeiro, 2009. Ed. Nova Fronteira pg. 33: “Ao falar (em) uma língua particular corresponde o sabor histórico denominado saber
idiomático, ou competência linguística particular, que é falar (em) uma língua determinada de acordo
com a tradição linguística historicamente determinada de uma sociedade”.
Esse é apenas um dos exemplos de mudanças na fala e escrita por conta de fatores sócios,
221

Revista Territórios

Setembro 2021

nosso produto de analise será as mudanças ocorridas nos livros e gibis do PATO DONALD durante
as décadas, por diversos motivos sócias e políticos houve também mudanças na forma de escrita
e até mesmo dos personagens (desenhos, figuras, cores) por conta de movimentos na história, um
exemplo claro aconteceu durante a segunda guerra mundial angariando grande popularidade graças
às comicidades dos desenhos animados, os Estúdios Disney foram obrigados a mudar o estilo com
a entrada dos Estados Unidos na II Guerra Mundial em 1942. A produção dos desenhos passou a
integrar o esforço de guerra estudantil, abordando a guerra como tema. Em 1942 foi feito um desenho
de propaganda antinazista, chamado “A Face do Führer”. Esse desenho mostra Donald vivendo na
Alemanha Nazista onde ele é forçado a trabalhar em uma fábrica de produção em série de armamento bélico pesado e de fotografias produzidas em serie do Führer Adolf Hitler.
No entanto, o desenho mostra ainda uma certa ingenuidade dos seus produtores, com alguns
furos como a crítica à produção em série, algo comum nos Estados Unidos desde a década de 30.
Em outro desenho, “O Espírito de 1943”, o Pato Donald é convencido a contribuir com parte do seu
salário, para os altos impostos de guerra. Nesse desenho ele contracena com sua consciência dividida,
gastadora e econômica, cujas aparências personificadas lembram os futuros Tio Patinhas e Gastão. O
Pato Donald não foi o único desenho animado que se mostrou contra o Nazismo, personagens como
Patolino, Mickey e O Gato Felix e tantos outros deixaram de lado as piadas do cotidiano, e passaram
a usar conteúdos bem mais violentos como armas e bombas que eram jogadas de avião dentre outros
equipamentos, além disso, as críticas se expandiram em forma de música o Pato participou de dois
longas com temas dirigidos a América do Sul, um interesse estratégico para os militares em guerra,
foram eles: Saludos Amigos (1943) e The Three Caballeros (1944). Todas essas mudanças também
ocorreram na linguagem escrita dos livros da personagem.
SURGIMENTO DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS E DESENVOLVIMENTO DO PATO DONALD
Forma de comunicação visual impressa que desenvolve o enredo por intermédio de imagens
sequenciais combinadas com elementos verbais, a história em quadrinhos aperfeiçoou-se no Ocidente
simultaneamente à imprensa. As condições históricas para seu aparecimento e desenvolvimento surgiram em meio à Revolução Industrial, na Europa (especialmente na Inglaterra e na França) a partir
do século 18, quando começaram a se formar os centros urbanos e a educação (básica) tornou-se
acessível às massas trabalhadoras, que podiam, então, comprar e utilizar os jornais impressos, em
cujas páginas eram publicadas histórias ou charges políticas ilustradas com imagens, o embrião do
que seriam os quadrinhos posteriormente. A própria evolução da imprensa - das mudanças nos conteúdos editoriais às formas de impressão - contribuiu para que os artistas encontrassem terreno fértil
para criar uma linguagem específica para os quadrinhos (o uso de balões para as falas, por exemplo).
Embora tenha dado os passos iniciais nas publicações europeias (em jornais, livros ou nas
“histórias em estampas” - folhas avulsas com uma narrativa sequencial impressa em apenas um dos
lados), a história em quadrinhos passou a ser um produto de consumo popular nos Estados Unidos,
no final do século 19. Naquela época, um público formado por trabalhadores semiletrados - imigrantes na maioria - deixou-se fascinar pelas histórias com figuras coloridas que os jornais estampavam
em seus suplementos. Logo, os editores perceberam a importância desta nova forma de arte e de
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entretenimento para conquistar e manter os leitores, e a concorrência obrigou os donos de jornais
a dar mais espaço aos quadrinhos, o que possibilitou o surgimento de novos talentos artísticos. Na
primeira década do século 20, os quadrinhos já faziam parte do cotidiano, com as comic-strips
Em 1928, Disney produziu o primeiro desenho sonoro, com um novo personagem, o camundongo Mickey. Esse acontecimento marcou o advento de uma nova era.
Em trinta anos, o desenho animado progrediu muito. De desenho relativamente primitivos,
chegou a produções muito sofisticadas, como Branca de neve e os Setes anões, Pinóquio e a Fantasia. Desenvolveu-se até tornar-se uma arte.
Ub Iwerks fazia os esboços das artes Disney e o músico Carl Stalling regulavam o fundo musical e, depois, escreviam os diálogos nos rodapés dos esboços.
Quando o trabalho ficou mais complicado, a maioria da equipe começou a participar das reuniões para a criação de história.
Tais encontros eram realizados á noite, na casa de Disney. Ela tremia com as gargalhadas dos
desenhistas, empolgados com as próprias piadas com que enriquecia as histórias do camundongo
Mickey.
Longa metragem uns dos passos fundamentais foi dada em 1931, quando Disney criou o
departamento de História, dando maior importâncias aos roteiristas.
Mickey foi o começo disse uma vês Disney graças a ele, nós transformamos a animação numa
verdadeira arte. Mas, no começo tínhamos que ser simples. Precisávamos completar 200 metros de
filmes de duas em duas semanas, e não podíamos criar personagem difícil de desenhar. A cabeça
de Mickey era um círculo, com outro círculo fazendo as vezes de focinho. As orelhas também eram
círculos, a fim de que pudéssemos desenhar sempre do mesmo modo, não importa para que lado
ele tivesse virada.
O corpo do Mickey tinha o formato de uma pera, com uma longa calda. Suas pernas se pareciam com tubos e os desenhistas as “plantaram” em sapatos enormes, para que o personagem se
parecesse com uma criança usando sapado do pai.
Não lhe damos mão de ratos esclareceu Disney porque o desejávamos que ele transmitisse
uma impressão mais humana. Por isso arranjamos para ele umas luvas. Mas cinco dedos pareceram muito para aquela figurinha e nós tiramos um. Além disso, haveria um dedo a menos para ser
movimentado, o que era uma vantagem. A fim de acrescentar um detalhe, nós lhe demos um par
de calças, com dois botões. Não havia pelos nem outros detalhes que pudesse atrapalhar a movimentação. O público se apaixonou logo por Mickey. Na época, ele foi elogiado até hoje pela liga das
Nações (a antecessora da ONU, Organização das Nações Unidas), e teve seu lugar no museu de
cera de Madame Tussaud, destinado a grandes personalidades históricas.
MICKEY MOUSE - BONECO DE MICKEY MOUSE
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Mickey Mouse (em português: Camundongo Mickey ou Rato Mickey) é um personagem de
cartoon (no Brasil, desenho animado) criada por Ub Iwerks e que se tornou, afinal, o símbolo da
The Walt Disney Company. Mickey Mouse foi criado em 1928 por Walt Disney e Ub Iwerks [1] [2] e
dublado por Walt Disney. The Walt Disney Company celebra seu aniversário em 18 de novembro de
1928, que é a data de lançamento de Steamboat Willie [3], embora até meados dos anos 1980 a data
fosse comemorada em 28 de setembro [4]. O camundongo antropomórfico evoluiu de ser simplesmente um personagem de desenhos animados e quadrinhos para se tornar um dos símbolos mais
conhecidos do mundo. Uma curiosidade é a que Mickey Mouse estaria sob domínio público desde
1998 — a proteção dos direitos autorais nos Estados Unidos só dura setenta anos —, não fosse a
aprovação pelo congresso americano da lei de prorrogação do copyright (lei essa que ganhou o apelido de Lei Mickey) [5] que expandiu por 20 anos os direitos autorais de todas as obras americanas
que não tivessem caído ainda em domínio público, o que faz com que tal situação só ocorra em 18
de novembro de 2018.
AS ORIGENS DO PERSONAGEM
A personagem Mickey nasceu a 18 de novembro de 1928, e a sua reprodução vocal (dublagem)
era desempenhada pelo próprio Walt Disney (entre 1928 e 1946). Evoluiu de um simples personagem
de cartooning e tiras cómicas para um dos personagens mais conhecidos do mundo. Depois de Walt
Disney, foi James G. MacDonald que assumiu a vocalização do Mickey e em 1977 Wayne Allwine,
um aprendiz de James G. MacDonald que foi a voz do Mickey até a sua morte em 2009. Atualmente
o Mickey é dublado por Bret Iwan.
Inicialmente batizado de Mortimer, o personagem teve seu nome alterado para Mickey Mouse por sugestão de Lillian, esposa de Walt Disney, que considerava o primeiro nome formal demais
para o personagem. Inicialmente, Mickey bebia e fumava, mas a popularidade que ganhou em pouco
tempo foi tão grande que Walt Disney resolveu torná-lo politicamente correto já em 1930.[4] Disney
considerava o camundongo um amuleto, já que seu sucesso quase imediato em 1928 fez com que
saísse da miséria, portanto rechaçou diversas tentativas de seus sócios e subordinados de “matar”
o personagem ainda nos anos 1930.[4] Ele dizia (e sua esposa concordava): “Nunca liguei para garotas e contínuo não ligando. Amo Mickey Mouse mais do que qualquer mulher que já conheci.»[4]
Na banda desenhada (no Brasil, histórias em quadrinhos) atual, os seus melhores amigos são
Pluto e Pateta e a sua namorada é Minnie. Há uma linha de histórias em que aparece o personagem
Esquálidus, criado por Floyd Gottfredson. Em certas histórias, Mickey costumava andar com o Pato
Donald (segundo a tradução brasileira, ambos moram na mesma cidade, Patópolis), mas os universos dos dois são separados.
Tipicamente, Mickey surge em calções vermelhos e sapatos amarelos, uma homenagem que
seu criador, Walt Disney, fez à Ordem DeMolay, da qual era membro. Em outras linhas de histórias,
são abordados variadíssimos temas; numa delas, Mickey é um detetive, e veste casaco e todo o
traje costumeiro. Um dos temas mais conhecidos é o duelo constante com o inimigo Bafo-de-Onça
e, noutro tema, também enfrenta o Mancha Negra.
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PUBLICAÇÃO E DUBLAGENS EM PORTUGAL E NO BRASIL
As tiras de Mickey foram publicadas pela primeira vez no Brasil na revista O Tico Tico em 1930,
nessa publicação Mickey era chamado de Ratinho Curioso.[6] Atualmente em Portugal e no Brasil a
publicação das revistas de banda desenhada cabe à Editora Abril. Além de seu próprio título mensal,
Mickey foi destacado como personagem num dos manuais Disney e no Grande Livro Disney (1977).
Nas dublagens brasileiras, o personagem já foi dublado por Cleonir dos Santos no Rio, e
depois por Orlando Viggiani em São Paulo, Nizo Neto (em alguns episódios), Luiz Manoel em Como
é Bom se Divertir, e em curtas dublados nos estúdios Sincrovídeo, e Delart (para VHS como “Os
Maiores Sucessos do Pateta”, e outros), Manolo Rey (em “Uma Cilada para Roger Rabbit”), Sérgio
Moreno (em produções modernas), e atualmente é dublado por Guilherme Briggs em “A Casa do
Mickey Mouse”. Em Portugal, a dublagem era a mesma utilizada no Brasil até ao momento em que
Portugal passou a fazer as suas próprias dublagens, e desde então a voz do personagem é dublada
pelo ator Rui Paulo.
A VIDA DO CRIADOR
Carl Barks foi o mais importante e influente funcionário dos estúdios Disney, atrás apenas do
próprio fundador Walt Disney.
Barks nasceu nos EUA em 1901, e já na década de 20, começou publicando tiras em quadrinhos nos jornais locais. Nos anos 30, seus trabalhos e a ótima técnica no pincel se destacaram, e ele
foi contratado pelos estúdios Disney para trabalhar no desenvolvimento conceitual de personagens
para os desenhos animados do Mickey & Cia.
Após mais de uma década, em 1943, Barks se cansou da vida nas telas e passa a se dedicar
exclusivamente às histórias em quadrinhos do seu personagem favorito, o Pato Donald.
Além de ser um ótimo desenhista, Carl Barks também se destacou como um roteirista de
primeira. Basta dizer que ele foi o responsável por desenvolver e consolidar o lado nervoso e atrapalhado de Donald, que hoje conhecemos e gostamos. Ele também foi o responsável pela invenção
de Patópolis, a mais importante cidade do universo Disney, além da criação de seu mais célebre (e
rico) morador: o Tio Patinhas.
Durante os 25 anos em que Barks escreveu e desenhou, praticamente, todas as revistas do
Pato Donald nos EUA, ele colecionou os impressionantes números de 6 mil páginas e cerca de 500
histórias publicadas. É ou não é um motivo para se tirar o chapéu?
O escritor e desenhista têm um papel tão importante nas histórias em quadrinhos, que já foi
recebido com honras de chefe de estado pelo governo de vários países, além ser uma das maiores
influências declaradas de Steven Spielberg e George Lucas.
Infelizmente, Carl Barks nos deixou em agosto de 2000, com quase 100 anos de dedicação
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aos patos mais importantes do mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo assim, é pelo exercício da linguagem, isto é, pela utilização da língua, que o homem
constrói sua relação com a natureza e com os outros homens. Em outros termos, “A linguagem sempre se realiza dentro de uma língua, de uma estrutura linguística definida e particular, inseparável de
uma sociedade definida e particular” logo língua e sociedade não podem ser concebidas uma sem
a outra, o trabalho da Sociolinguística a princípio é de uma análise das propriedades especificas dos
usos da linguagem ou do discurso e através mostrar como esses usos podem variar ou até mesmo
depender de diferentes visões.
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RESUMO
Há tempos o universo da avaliação da aprendizagem escolar vem sendo discutido, estudado, criticado e foram através dessas críticas que se descobriram os diferentes e difíceis caminhos que se
alargam formando espaços e o valor da tão poderosa semente que refloresta e devasta a área do
conhecimento. Fica a pergunta. A avaliação é importante? Certamente tem seus efeitos: construção
do destino escolar do aluno ou de fracasso. Dependendo da maneira como é semeada deixa a terra
irritada e infértil, adubada ou pronta, e nessa semiologia nasce ou morre o melhor fruto, o aluno. Para
dimensionar essa semeadura foram apresentadas ao longo desse artigo algumas considerações
teóricas e práticas, que nos presenteiam com significativas abordagens, e que compete ao professor
executá-las com postura de vida profissional.
Palavras-chave: Avaliação; Instrumentos; Aprendizagem; Educador.
INTRODUÇÃO
A realização do presente artigo tem como objetivo uma reflexão sobre a avaliação como instrumento de aprendizagem para o educador, conscientizando a resgatar a importância da compreensão
da avaliação como parte do processo de ensino-aprendizagem, promovendo um processo avaliativo
permanente de observação, registro e reflexão acerca da ação e do pensamento dos alunos, permitindo que através da avaliação o aluno perceba seus avanços e dificuldades. Mostra que a avaliação
não pode ser realizada de maneira mecânica, devendo ser uma atividade racionalmente definida
dentro de um encaminhamento a favor da competência de todos para a participação democrática
da vida social. Trataremos de assuntos teóricos a fim de fazer uma comparativa sobre o ponto de
vista de cada autor como importante fator de reflexão sobre as possibilidades de transformações em
subsídios importantes para o processo avaliativo, como ponto de partida no uso esperado de tais
teorias. Assim, de acordo com a visão de Luckesi (1997) sobre avaliação encontramos que:
“O termo avaliar quer dizer dar valor a, porém o conceito avaliação é formulado a
partir das determinações da conduta de atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação, que por si, implica um posicionamento positivo ou negativo
em relação ao objeto, ato ou curso de ação avaliado” (LUCKESI, pg. 17, 1997).

A aprendizagem não ocorre rapidamente, ela constitui-se num processo que acontece com o
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tempo e ainda não pode atentar-se em resultados ocasionais, mas deve acompanhar esse processo
contínuo de desenvolvimento da aprendizagem, o que leva à necessidade de se observar e compreender o caminho, as tentativas, as dúvidas e os progressos dos alunos, assim como resultados
alcançados.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais confirmam tudo que já vimos sobre a prática da avaliação,
e traz informações de que a avaliação não deve basear-se tão somente no que o aluno aprendeu,
mas, sobretudo nas considerações ao processo pelo qual o aluno já passou. A avaliação não é num
exato momento, mas num todo, que busca conhecer o aluno.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais a avaliação deve acontecer num ambiente
que permita a reflexão e concentração do aluno acerca do processo pelo qual ele passou. Digamos
que pode ser uma meta de aprendizagem, uma estratégia para reconhecer os passos que o aluno
deu e se ele pode identificar o caminho percorrido e seguir em frente com conteúdos adquiridos
durante o processo.
A prática da avaliação possibilita ainda ao professor a oportunidade de anotações acerca dos
alunos, que possam lhe trazer grandes avanços.
Pôde-se constatar, com base nas informações extraídas, que Parâmetros Curriculares Nacionais propõem coerência e cuidado na avaliação, assim como sua consequência, e constante busca
de resultados satisfatórios.
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação é um instrumento no qual professores e alunos atribuem diferentes significados de
acordo com Luckesi (2000), apresentados em etapas como: planejamento, realização e verificação
que inclui opções, escolhas ideologias, crenças, percepções e representações, tudo tem que esta
atribuída ao desenvolvimento do aluno que muitas vezes é baseado em critérios reduzidos como: a
memorização de conteúdos, atitudes, liderança, desempenho nas provas ou exames assim chamados, o seu rendimento escolar é constantemente avaliado e vem se constituindo em instrumento de
aprovação ou reprovação como uma prática para se alcançar ou não o saber.
A diversidade de objetivos curriculares e a necessidade de atender a diferentes domínios de
aprendizagem, comportamentos e atitudes impõem a utilização de diversos instrumentos de avaliação.
O uso de um instrumento, por si só, não nos permite avaliar calmamente os aspectos dos domínios
anteriormente citados. Por esta razão, é necessário que o professor use diferentes instrumentos de
avaliação já que a utilização de um único instrumento, como tem sido em muitos casos a prova, não
permite conhecer integralmente os pontos fortes e fracos do objeto ou sujeito de avaliação.
Quais instrumentos são utilizados para avaliar os alunos? O material de recolha de dados,
ou seja, questionários em que se possibilita ao aluno a liberdade de expressão, sejam em forma de
perguntas abertas ou fechadas.
Através de entrevistas ou lista de chamadas, para avaliar a frequência dos alunos e sua par228
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ticipação nas atividades em sala. Costuma-se trabalhar com o portfólio, que é o registro de todo
conteúdo realizado em sala, em parceria com os alunos, com este método tende-se um controle
melhor de todas as atividades.
Ainda de acordo com Luckesi (2000) ao final do processo o aluno deve, por exemplo, saber
somar, durante o processo de aprendizagem deve-se realizar atividades que possam levá-lo a esse
objetivo, como ouvir uma explicação do professor, conversar com os colegas a respeito e praticar
jogos relacionados ao tema, isso se daria através da verificação que também é feita por meios de
vários instrumentos de avaliação, o professor verifica se o aluno aprendeu ou não, caso não tenha
aprendido volta-se ao mesmo ponto, lançando mão de atividades diferentes. Nessas etapas é de
grande importância promover debates com outros professores e técnicos da escola.
A participação dos alunos também é fundamental para que haja uma reflexão por parte dos
educadores em relação ao conteúdo desenvolvido, sendo possível desenvolverem novas estratégias
com o intuito de encontrar as dificuldades apresentadas pelos alunos no decorrer do processo de
ensino-aprendizagem.
Para alguns educadores dar nota é avaliar, fazer prova é avaliar e o registro das notas denomina-se avaliação. Contudo, a avaliação propriamente dita é um ato amoroso, no sentido de que a
avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrar, incluir.
“Para compreender isso, importa distinguir avaliação de julgamento. O julgamento é
um ato que distingue o certo do errado, incluindo o primeiro e excluindo o segundo.
A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a exclusão;
a inclusão e não a seleção, que obrigatoriamente conduz à exclusão.” (LUCKESI,
2000, p. 172).

Avaliar o aluno com cuidado deve ser um momento de avanço na aprendizagem, pois mesmo
tendo dificuldades nesta, o aluno deseja aprender, e a negligência neste sentido, faz com que ele
se sinta excluído da escola.
Além dos aprendizados teóricos, a iniciativa de um trabalho acerca deste tema faz com que
venha à tona uma capacidade para iniciar um trabalho pedagógico de acordo com a realidade.
Avaliação contínua proporciona ao professor informações sobre o ensino e a aprendizagem,
sendo útil para que ele perceba o que não foi assimilado, levantando o progresso e as dificuldades
dos alunos. Tornando possível saber qual é o plano de ensino e procedimentos didáticos mais adequados e eficientes para cada caso, ela deve ser usada para diagnosticar, ou seja, ela deve servir
de instrumento de identificação de novos rumos, o reconhecimento dos caminhos percorridos e a
identificação dos caminhos a serem perseguidos.
“Avaliação significa ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre
as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido”.
(HOFFMANN: 1994, p. 58)
De acordo com a autora as avaliações por parte dos professores têm que estar ligadas ao
convívio social e real ao quais os alunos vivem a sua realidade o fará refletir sobre suas ações perante a aprendizagem, o aluno deve estar constantemente criando, formulando algo em sua mente,
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apesar de se dispersarem com facilidade, o professor deve estar atento a estas constantes mudanças, onde atuará como, despertador e motivador deste aluno, provocando reações que provocam
manifestações até então isoladas.
“Não se trata de buscar respostas únicas para as várias situações enfrentadas, mas
constitui a uma prática que respeite o princípio de confiança máxima na possibilidade de o educador vir a aprender. Tal princípio para convergir para posturas construtivas em educação” (HOFFMANN, 2001, p. 40).

Definindo nesta citação a autora destaca sobre avaliação mediadora, que é aquela que estabelece críticas e paralelismos entre as ações avaliativas e diferentes manifestações pedagógicas
deixando de apontar perspectivas ao educador que deseja exercer a avaliação classificatória em
benefício da educação, é o que vários estudiosos estão fazendo.
A contradição entre o discurso e a prática de alguns educadores, a ação classificatória e
autoritária encontra explicação na concepção que o educador traz consigo na sua história de vida.
Cumpre a exigência da escola sem se dar conta de que a ação de avaliar se fez presente na sua
ação educativa, e é essencial à educação. Um professor que não avalia constantemente a ação
educativa, indagando, investigando, instala sua docência em verdades absolutas, pré-moldadas e
terminais, neste caso a avaliação mediadora é a reflexão transformada em ação.
Utilizando-se da avaliação como uma função classificatória e burocrática, persegue-se o princípio claro de descontinuidade, de segmentação e de parcela do conhecimento, é dinamizar oportunidades de ação-reflexão num acompanhamento permanente do professor, que incitam o aluno a
novas questões a partir de respostas formuladas e deixa de ser um momento terminal do processo
educativo para se transformar na busca incessante da compreensão das dificuldades do educando
e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento, abrange a compreensão do processo
ensino-aprendizagem.
AVALIAÇÃO COMO MEDIDA
Na medida em que a ação avaliativa exerce uma função dialógica e interativa, ela promove
os seres, moral e intelectualmente, tornando-os críticos e participativos inseridos no seu contexto
social e político.
Questionar e questionar-se são primordiais na perspectiva construtivista de avaliação onde
os educadores aceitam e reforçam o velho e abusivo uso das notas sem percebê-lo como um mecanismo privilegiado de competição e seleção nas escolas.
Ser educador, atualmente implica em interrogar-se sobre o significado dos erros para poder
repensar numa didática científica e adequada ao caso.
As decisões sobre aprovação e reprovação de estudantes fundamentam-se, perigosamente,
nas notas atribuídas a testes, sem a interpretação de suas respostas. O que denuncia uma visão de
conhecimento positivista e uma concepção de avaliação com sentença, ou seja, deve ser vista como
movimento, ação e reflexão, devem significar, justamente, a relação entre dois sujeitos conhecidos,
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que percebem o mundo por meio de suas próprias individualidades, subjetivamente. O que importa
é dinamizar essa relação, ao invés de aproximá-la da precisão das máquinas e não a estagnação
disciplinadora como tem sido usada, com autoritarismo pelo professor, com o objetivo de castigar,
ora confundindo, ora ameaçando, usando a avaliação como forma de coagir o educando para se
conseguir a disciplina desejada.
Portanto, o educador que estiver disposto a dar um novo encaminhamento para a prática
da avaliação escolar deverá se preocupar em definir ou redimir sua prática pedagógica, pois essa
deverá ser neutra.
É importante lembrar que, embora o educador tenha que assumir o papel do mais maduro e
experiente, não pode deixar de ser companheiro de seu educando em sua jornada no processo de
formação e capacitação, com isso a avaliação diagnóstica terá com certeza um instrumento para
auxiliar no seu processo de competência e crescimento para a autonomia.
Pode-se observar ao longo da leitura, que a maior parte da prática educacional brasileira opera
como avaliação, ou seja, a verificação é uma ação que congela o objetivo e a avaliação, por sua vez,
direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação, é o que mais acontece por parte dos educadores,
é exatamente isso: dá-se um resultado favorável ou pouco se faz para que o educando tenha meios
para alcançar um resultado melhor na aprendizagem.
Concluindo, devem-se medir resultados para avaliar e não verificar o caminho percorrido pelo
aluno.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Competência em educação é mobilizar um conjunto de saberes para solucionar com eficácia
uma série de situações onde sociólogo suíço Philippe Perrenoud (2002) analisa a avaliação dentro
de contextos pedagógicos, buscando as diferentes práticas avaliativas, mostrando, às vezes, o uso
autoritário e ultrapassado. Dá, ainda, uma visão clara da necessidade de transformação à ação mecânica da avaliação para um momento democrático na escola.
O autor utiliza analogias para chamar atenção sobre os efeitos sociais da hierarquia pela
avaliação:
“Assim como os pequenos mananciais” formam grandes rios, as pequenas hierarquias se combinam para formar hierarquias globais, em cada disciplina escolar,
depois sobre o conjunto de programas, para um ano letivo e, enfim, para o conjunto
de um ciclo de estudo. (PERRENOUD, 1999, p. 12).

Muito já se falou sobre o autoritarismo, na pratica da avaliação educacional, mas neste momento
busca-se ordenar e sistematizar de uma forma mais adequada e objetiva esta análise de maneira
que passe além da prática existente em sala de aula.
O objetivo principal deste estudo é descobrir o que se tem de concreto no que analisamos
e tentar encontrar um caminho que possa transformar essa situação o que, provavelmente, ocorre
atualmente é que exercite a atual prática da avaliação da aprendizagem escolar de forma ingênua e
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essa postura indica claramente uma defasagem no entendimento da prática social.
O modelo liberal conservador da sociedade produziu três modelos de pedagogia diferentes,
mas relacionados entre si e com um mesmo objetivo, que são a pedagogia tradicional, a renovada e
a tecnicista segundo Streck (2005). Pedagogia tradicional tem como centro principal o intelecto e a
pessoa do professor a Pedagogia renovada ou escolanovista, tem como centro principal os sentimentos, a produção do conhecimento no educando, respeitando suas diferenças individual e finalmente,
a Pedagogia tecnicista, tem como centro principal os meios técnicos da transmissão e apreensão
dos conteúdos e no princípio do rendimento.
A prática da avaliação escolar dentro do modelo liberal tende por obrigação ser autoritária,
pois esse caráter pertence à essência dessa perspectiva da sociedade que exige o controle e o
enquadramento dos indivíduos nos parâmetros previamente estabelecidos.
Ao contrário, a prática da avaliação nas pedagogias preocupadas com a transformação deverá estar atenta aos modos de superação do autoritarismo e ao estabelecimento da autonomia do
educando.
Neste contexto, a avaliação educacional deverá manifestar-se como um mecanismo de diagnóstico.
A avaliação que impede a expressão de determinadas vozes, é uma prática de exclusão na
medida em que vai selecionando o que deve ser aceito na escola. Esta análise mostra a insuficiência da prática de avaliação instituída e a necessidade da reconstrução do processo de avaliação
como parte de um movimento articulado pelo compromisso com o desenvolvimento de uma prática
pedagógica comprometida com a inclusão, com a pluralidade, com o respeito às diferenças e com
a construção coletiva. Avaliar é interrogar e interrogar-se.
“A avaliação como prática de investigação pressupõe a interrogação constante e
se revela em instrumento importante para os professores comprometidos com uma
escola democrática” (Perrenoud, 1999, p.13).

A transformação no processo de avaliação se configura no âmbito de um movimento mais
amplo de reconstrução do sentido da escola e se articula ao movimento global de redefinição das
práticas sociais.
Ao contrário do que muitos acreditam, a avaliação não surge na escola, na verdade, surge
como um instrumento de controle social. Na verdade, é apenas no século XIX que se instala a qualificação escolar em que o prazer de aprender desaparece quando a aprendizagem é reduzida a
provas e notas.
Em todos os autores o questionamento é o mesmo: Qual é o melhor meio para avaliar? Avaliar
para ensinar ou ensinar para avaliar?
Se observarmos o que cada autor defende, todos têm suas razões, todos apontam questionamentos relevantes, há que se aproximar de uma verdade para que sirva a avaliação, para quem
serve a avaliação?
Perguntas que necessitam de urgentes respostas, pois um processo muito importante na
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educação não poderá ficar sem alternativas de soluções, gerando descaso por parte de todos que
trabalham na educação.
Os inícios de uma mudança são sempre as ideias, mas na área da educação o que vale mesmo é a prática delas, ou seja, a prática consciente e transformadora de qualquer modo, é claro que
a avaliação nunca deixará de ser necessária, porém, se faz urgente uma mudança para que ela seja
mais um passo para o aprendizado do que um momento de tortura e punição.
O processo de avaliação visa detectar os pontos que precisam ser novamente trabalhados.
Para isso o professor deve acompanhar de perto o desenvolvimento do aluno nesse mesmo processo, deve avaliar também, em que medida seu procedimento está adequado aos objetivos. Isso
lhe permitirá se necessário, repensar e modificar sua atuação, a fim de garantir processo efetivo de
cada aluno, para alcançar esse duplo objetivo avaliar o processo individual dos alunos e eficácia
dos procedimentos, exige-se um processo de avaliação continuada, que se concretizará por meio
da observação permanente no trabalho diário do aluno.
A avaliação deverá ser continuada, podendo aproveitar tudo aquilo que for proposto: conhecimento prévio dos alunos, durante e ao final do trabalho com cada um dos temas selecionados. É
importante avaliar os alunos em função não apenas de suas capacidades para memorizar os fatos
e conceitos trabalhados, mas também de suas capacidades de observação, de descrição, busca de
informações, comparação, registro, organização, classificação, prevendo, por exemplo, que é possível
acompanhar a construção por parte dos alunos nos procedimentos e atitudes que fazem parte dos
conteúdos de aprendizagem das diversas áreas.
Outro aspecto importante ao planejar os momentos de avaliação, o professor poderá programar
situações variadas, além das atividades pontuais (ou seja, a prova escrita). A análise dos conhecimentos prévios dos alunos, a avaliação pontual, a auto avaliação, com relação ao seu envolvimento
e participação no trabalho de cada unidade, são alguns dos recursos que o professor pode utilizar
ao planejar a avaliação dos alunos.
A TEORIA E PRÁTICA NO ATO DE AVALIAR
Avaliar é a forma de ter um diagnóstico claro do aluno para se chegar ao aprendizado deles,
aprendendo com suas dificuldades e erros formando-os cada dia melhor. O instrumento de avaliação
analisado poderá ocorrer em diferentes situações de leitura, interpretação, exercícios orais, teatro,
pesquisa etc. Adotando critérios avaliatórios dentro do que se propõe.
Nesse momento se tornarão os mediadores de todo o processo de avaliação global no cotidiano
do aluno ajudando-o a dominar conteúdos e suas habilidades antes não desenvolvidas, esgotando
todas as possibilidades possíveis em seus avanços.
O aluno por sua vez vê a avaliação como um processo de análise do conhecimento, mesmo
achando que a prova além de medir conteúdos e domínio de atividades acontece certo nervosismo
muitas vezes impedindo-os de maiores acertos. Consideram a avaliação em três níveis: verificação
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de conhecimentos; uma forma de aprendizagem; e uma forma de autoridade, impedindo uma avaliação contínua reflexiva de saberes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar os conceitos de avaliação oferecidos pelos autores e pelos PCN s, constatam-se
semelhanças e diferenças. O professor é figura central desse processo, pois ele é avaliador é responsável pelos objetivos que devem direcionar a avaliação.
Nesse sentido, além de observar atentamente o desempenho de seus alunos, precisa também
se questionar e interrogar-se de modo que possa refletir sobre seu papel e sobre as atividades que
propõe aos alunos.
Tanto os autores, como os princípios colocados pelos PCN, apresentam em comum a observação do caráter diagnóstico, pois esse deve, não apenas verificar a aprendizagem dos estudantes,
mas, sobretudo, ser base para uma constante melhoria das aulas e das atividades.
Sendo assim, de acordo com estes autores, cabe ao professor atentar-se no dia-a dia, ao
processo de aprendizagem, já que o desempenho do aluno não ocorre somente num instante, mas
segue num processo que vai até a formação e aquisição do conhecimento.
Deve o professor elaborar uma avaliação que observe cada progresso do aluno e reconheça
suas dificuldades, ao invés de utilizá-la como punição.
Outra conquista de uma avaliação adequada é a autonomia do aluno que, ao ter seu problema diagnosticado pelo educador, é dada uma atenção destinada a sua dificuldade, vai adquirindo
condições para a construção do conhecimento e de uma autonomia crescente.
Porém, mesmo apresentando observações quanto à questão da avaliação, os autores distanciam-se em relação a alguns aspectos. Assim, Hoffman (2001) ressalta a afetividade e a compreensão
que o professor deve ter em relação ao aluno. Já Perrenoud (1999) atenta às pedagogias tradicionais
e seus problemas e a necessidade de desenvolver mudanças imediatas para sanar tais problemas.
Luckesi (2000) trata a avaliação como um ato de amor, definindo a avaliação da aprendizagem em
ato acolhedor, integrativo e inclusivo e tendo em vista a transformação da sociedade, neste ato não
se julga e não se exclui.
É um ato de homem bem constituído, ela não se fundamenta nos atos de mecanismo de defesa, como estratégia de sobrevivência; que são as atitudes regressivas. Dessa maneira, Perrenoud
(2009) esta mais próximo dos PCN por enfatizar as formas de trabalhar a avaliação, relacionando-a
com seus objetivos, métodos.
Entretanto, ainda que apresentem sutis diferenças, as fontes analisadas têm muito em comum,
pois afirmam que a avaliação exige um trabalho dedicado e atento que implica observar com competência o desempenho do professor, há grande probabilidade de melhorar o desempenho do aluno.
Em relação à implantação dos ciclos, a progressão continuada (Lei 9394/96), o processo de
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avaliação visa o conhecimento como uma construção e não apenas um processo com interrupções.
Assim, a avaliação é uma questão muito importante quando pensamos em educação, pois as consequências de método avaliativo ineficaz podem ser excessivamente prejudiciais ao estudante.
Assim, diante de qualquer método, a postura do educador é um fator fundamental na pratica
pedagógica. Essa postura e a forma como os educadores sentem, percebem, pensam e agem; é a
forma de exteriorizar seus conhecimentos, ou seja, a visão de mundo.
O importante na postura do educador não é alterar as técnicas e sim a atitude básica, ou seja,
é preciso despertar o interesse, o envolvimento e conhecer o que se pretende mostrar ao aluno. A
práxis é o caminho para se atingir a mudança. Para mudar a prática é preciso mudar a concepção
e vice-versa.
Para transformar a educação é preciso empenho por parte do professor, ou seja, é preciso
que ele queira e possa ativamente mudar as ações na educação, por meio de métodos mais práticos
e dinâmicos que façam com que os alunos percebam o significado do sistema, para a própria vida.
A avaliação gera uma competitividade que aumenta a qualidade, mas retirando essa competitividade de cena, é necessário criar a qualidade através do desenvolvimento. Desse modo, fica
a presença de esperanças estejam ocorrendo na educação brasileira, o que já é muito importante,
pois se pensarmos todo tempo em formar cidadãos, então se devem preparar esses cidadãos para
serem aptas, que possam avaliar os acontecimentos que observam da realidade e serem avaliadas
por essa e para que isto possa ocorrer ressaltamos a importância da formação do educador.
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RESUMO
O ciclo de alfabetização é importante no processo de escolarização das crianças, essencial o cuidado ao educar e ensinar o universo da leitura, escrita e outros contextos sociais. Alfabetizar vai
além do conhecer as letras, sílabas, palavras e frases, há necessidade de contextualizar e ressaltar
nossa cultura, a literatura se tornou um grande instrumento didático para o professor, conhecida
por ser um texto rico em aprendizagem interdisciplinar, que favorece a escrita, a fala, a leitura e em
muitas outras matérias a serem abordadas no ensino fundamental. Reconhecer a grandiosidade da
literatura brasileira faz parte do papel do educador, priorizar autores que descrevem a nossa cultura
e a diversidade, promove respeito social e desenvolvimento. A qualidade do trabalho em sala de
aula é uma escolha, ampliar e ressignificar a nossa literatura, faz parte de um longo processo de
valorização á educação brasileira.
Palavras-chave: Literatura; Autores; Alfabetização; Valorização.
INTRODUÇÃO
A alfabetização é um ciclo de extrema importância para as crianças na escolarização, aprimora-se a linguagem, escrita e outras essências parte do desenvolvimento cognitivo da infância. A
literatura brasileira tem se destacado cada vez mais nas escolas, como meio de aprendizagem em
diferentes faixas etárias e por ser interdisciplinar.
A diversidade de autores permite ao educador a ampliação do ensino com diferentes estilos
textuais, valorizando a literatura e a rica cultura no qual estamos inseridos. Monteiro Lobato, José
de Alencar, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Clarice Lispector,
Mario Quintana, Guimarães Rosa, Ruth Rocha e Ana Maria Machado, são os grandiosos responsáveis pela nossa literatura.
A literatura brasileira é a chave para muitas atividades e projetos que evidencie cultura, respeito e diversidade. Na alfabetização ela contribui em todos os aspectos qualitativos da linguagem
e escrita, possibilitando as crianças terem acesso a diferentes gêneros textuais.
A abordagem pesquisada tem como principal intenção valorizar a riqueza da literatura brasileira
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e seus benefícios ao ciclo de alfabetização e letramento, contemplar a diversidade de se trabalhar
com diferentes textos e priorizar nossos autores brasileiros. A interdisciplinaridade do uso da literatura já no ensino fundamental pode contribuir com as práticas pedagógicas e com a aprendizagem
das crianças.
Os educadores são primordiais para a valorização da cultura e que precisa ser vivenciada
diariamente no cotidiano escolar. É diante dessas ações na educação que aprendemos o respeito
mútuo a literatura em geral, seja ela ensinada ou contextualizada, agregando a uma educação de
qualidade. Em favor de reconhecermos a importância dos gêneros textuais no ciclo de alfabetização,
discutiremos o tema proposto a favor da problematização: no que a literatura brasileira pode agregar
ao ciclo de alfabetização e reconhecimento da cultura?
Seguiremos a discussão da pesquisa permitindo refletirmos sobre como nos educadores
estamos valorizando a cultura e como é possível alfabetizarmos destacando a literatura brasileira,
nossos conhecimentos e um novo olhar pedagógico para o primeiro ciclo do ensino fundamental.
[...] tanto quanto a comer, morar, estudar e ser amadas, todas as crianças brasileiras têm direito
a aprender a ler e produzir textos, como um inalienável e substantivo direito à inclusão no mundo
público da cultura letrada e em justo respeito a sua condição de ser humano em formação. Mas isso
ainda é pouco: todas as crianças (e jovens e adultos e idosos) e também todos os professores deste
país têm direito a muito mais; têm direito aos tesouros escondidos, também e, sobretudo, nos bons
textos literários [...] (MORTATTI, 2010, p. 148).
A LITERATURA BRASILEIRA
A literatura brasileira já é presente nas metodologias educacionais há muito tempo, porém a
cada ano ela se modifica, o jeito de ensinar ganha outra forma e o olhar do educador tende alcançar as
necessidades escolares de cada criança. É possível que atualmente poucos profissionais conheçam
de fato o quanto a literatura é valiosa para a aprendizagem no ciclo inicial de alfabetização.
[...] o objetivo maior do letramento literário escolar ou da educação literária na escola é nos
formar como leitores, “não como qualquer leitor ou um leitor qualquer”, mas um leitor capaz de se
inserir em uma comunidade, manipular seus instrumentos culturais e construir com eles um sentido
para si e para o mundo em que vive (SOUZA; COSSON, 2013, p. 106).
Falar de literatura brasileira é destacar cultura e conhecimento, valorizar e mostrar as crianças
o quanto temos muito a aprender com diferentes autores. Nossa literatura vem ganhando espaço nas
didáticas de educadores engajados em promover conhecimento valorizando contextos que fazem
parte do cotidiano das crianças, que mostrem a realidade da cultura que estamos inseridos.
O texto literário é indispensável para o ensino/aprendizagem da leitura e, evidentemente, para
a formação do gosto literário, direito de todo e qualquer cidadão e dever do ensino fundamental. Não
se trata apenas de incluí-lo na programação cotidiana, mas de lhe dar o devido destaque cultural e
pedagógico, seja na criteriosa seleção do que se oferece ao aluno, que não pode deixar de lado a
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história e a característica dos cânones, seja no tratamento didático dado ao estudo de texto (RANGEL, 2003, p. 138 apud FREITAS, 2016, p. 170).
O modo como diferentes gêneros textuais vão se destacando nas escolas são encantadores,
as possibilidades que a literatura traz ao trabalho do professor e as crianças são interdisciplinares.
Conhecer e saber abusar do recurso textual é uma função que só cabe ao educador, ao termo “curiosidade” em descobrir novas formas de trabalhar diversos assuntos em um único texto ou em um autor.
O Brasil tem muitos autores capazes de enriquecer a educação e a prática pedagógica, necessitam apenas de um novo olhar, uma nova interpretação e de se valorizar. Monteiro lobato trás
vida a nossa literatura infantil, de um modo leve e cheio de fantasia, obras que enaltece a infância
e o social. Um dos primeiros autores de “contos” para crianças e que escreveu o famoso “sitio do
pica-pau amarelo”. O lado fantástico do uso da imaginação é uma característica do sitio do pica-pau
amarelo, diversificando entre a realidade e o imaginário.
Com Monteiro Lobato é que tem início a verdadeira literatura infantil brasileira. Com uma obra
diversificada quanto a gêneros e orientação, cria esse autor uma literatura centralizada em alguns
personagens, que percorrem e unificam seu universo ficcional. No Sítio do Pica-pau Amarelo vivem
Dona Benta e Tia Nastácia, as personagens adultas que “orientam” crianças (Pedrinho e Narizinho),
“outras criaturas” (Emília e Visconde de Sabugosa) e animais como Quindim e Rabicó. (CUNHA,
2003, p. 24)
José de Alencar conhecido como um grande escritor de romances teve como destaque suas
obras, “O Guarani”, “Iracema” e “Ubirajara”. Casou-se e tiveram quatro filhos, um deles “Mário de
Alencar”, este que seguiu a carreira de escritor e apaixonado por literatura como o pai. José também
foi participativo na carreira política, porém nunca abandou a escrita de romances que qualifica a
literatura brasileira.
Cecília Meireles, a primeira mulher escritora que conquistou a literatura brasileira com diversas
obras. Autora famosa conhecida por terem diversos trabalhos traduzidos em diferentes linguagens,
destacando com sua obra “espectro”. Não devemos esquecer os poemas infantis que fazem parte
da carreira literária da autora.
Carlos Drummond de Andrade um dos maiores poetas brasileiros, destacou-se por construir
poesias que nos permite a reflexão da existência humana, de problemas sociais, filosofia, sentimentos
e sobre o “amar”. Drummond através de intensas observações deu referencia ao seu estilo poético,
retratando a vida com muita sabedoria e leveza.
Machado de Assis, autor brasileiro conhecido pelo mundo inteiro, escritor de poesias, romances e contos, também um dos fundadores da “academia brasileira de letras”. Lembrado por escrever
grandes obras em duas fases, a primeira caracterizada por aspectos do romantismo, descrevendo
personagens que refletem amor e ambição.
Clarisse Lispector destaca-se por tamanha grandiosidade em transparecer sentimento em cada
obra, sendo adorada por jovens. A autora também revelou grandes sucessos na literatura infantil,
tornando-se uma escritora reconhecida e apreciada por crianças, jovens e educadores apaixonados
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por literatura.
Mario Quintanda, suavidade e delicadeza em suas palavras, Mario conhecido como uns dos
grandes poetas brasileiros do século XX, com uma linguagem simples e singela, construiu poemas
admiráveis. Um autor rico em evidências em seus poemas uma literatura pura e repleta de ensinamentos as crianças e ao trabalho do educador.
Autorretrato: o poeta expressa o resultado de seu auto-retrato na última estrofe do poema.
(Cada um se imagina de um jeito e forma o próprio auto-retrato). Mário Quintana, como em geral
acontece com os demais textos deste capítulo, forma uma imagem de si mesmo mutante, em transformação, indecisa: ele diz que ora se vê nuvem, ora árvore, às vezes coisas. E remata a sua imagem
como ainda inacabada ou indefinida, como um desenho de criança pintado por um louco. (SILVA et
al., 1999, p. 15, grifos meus)
Guimarães Rosa autor do romance “Grandes Sertões: Veredas”, conhecido por ter se tornado
um sucesso que destaca uma linguagem caboclo-sertaneja. Guimarães Rosa ganhou seu espaço
importante na literatura brasileira, caracterizando em valiosas obras.
Ruth Rocha e seus grandes encantos na literatura infantil, um nome altamente reverenciado
no Brasil, autora de “Marcelo, marmelo, martelo” ganhou prêmios e visibilidade ao criar obras infantis maravilhosas e cheias de significado. Essencial no trabalho do educado em beneficio a nossa
literatura, contempla diferentes títulos trazidos e diversidade de línguas.
Ana Maria Machado, conhecida pela grandiosidade na literatura infantil e por ter fundado a
primeira editora de livros infantis do Brasil “malasartes”. Autora de mais de cem livros publicados,
cerca de 20 milhões de exemplares vendidos e em diferentes idiomas. Influenciadora na literatura
Infantil brasileira, que enriquece o trabalho do educador e nossa cultura.
Reconhecer e valorizar “nomes” importantes do contexto literário brasileiro fortalece o vínculo
educativo e cultural, trazendo diversidade a ações executadas pelos professores dentro de sala de
aula no ciclo de alfabetização.
O CICLO DE ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização vem se atualizando e modificando em diferentes maneiras de ser ensinada e
vivenciada com as crianças. Um ciclo importante e de extrema relevância na aprendizagem de todos,
a cada novo método ganha estratégias que fortaleça a construção da leitura e da escrita. Educadores
buscam aprimorar novas formas de alfabetizar, destacando as trocas de experiências e a construção
significativa de conhecimento.
Alfabetização e letramento são, pois, processos distintos, de natureza essencialmente diferente;
entretanto, são interdependentes e mesmo indissociáveis. A alfabetização – a aquisição da tecnologia da escrita – não precede nem é pré-requisito para o letramento, isto é, para a participação em
práticas sociais de escrita, tanto assim que analfabetos podem ter um certo nível de letramento: não
tendo adquirido a tecnologia da escrita, utilizando-se de quem a tem para fazer uso da leitura e da
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escrita; além disso, na concepção psicogenética de alfabetização que vigora atualmente, a tecnologia
da escrita é aprendida, não como em concepção anteriores, com textos construídos artificialmente
para a aquisição das técnicas de leitura e de escrita, mas através de atividades de letramento, isto é,
de leitura e produção de textos reais, de práticas sociais de leitura e escrita. (SOARES, 2008, p. 92).
O ciclo de alfabetização destaca-se na imensidão de detalhes para serem contemplados, a
cultura é um deles. Alfabetizar vai além de mostrar o universo das letras, além de ensinar a juntar
sílabas e palavras. Mediante a leitura, as crianças se descobrem, aprendem, contextualiza, reconhece
o mundo e se reconhece como parte da sociedade. O letramento permite a autonomia do cuidado de
si e do outro, é por meio da escrita e leitura que nos tornamos pertencentes de todas nossas ações.
[...] A alfabetização inicial é considerada em função da relação entre o método utilizado e o
estado de “maturidade” ou de “prontidão” da criança. Os dois pólos do processo de aprendizagem
quem ensina e quem aprende tem sido caracterizados sem que se leve em conta o terceiro elemento
da relação à natureza do objeto de conhecimento envolvendo esta aprendizagem e de que maneira este objeto de conhecimento interem no processo, não como uma tríode: temos, por um lado, o
sistema de representação alfabética da linguagem, com suas características específicas, por outro
lado, as concepções que tanto os que aprendem (as crianças) como os que ensinam (professores)
têm sobre este objeto. (FERREIRO. 2001 p.09)
A leitura e escrita devem ser prazerosa e instiga a curiosidade das crianças, quando se aprende
com “prazer” deixa de ser apenas uma obrigação, fortalece a aprendizagem e novos conhecimentos.
Criar métodos simples e eficazes facilitará tanto o contato da criança com as letras, como o trabalho do
professor. Buscar práticas pedagógicas que façam parte do cotidiano consequentemente estimulará a
criatividade e interesse nos conteúdos, devem-se ressaltar aspectos sociais da comunidade escolar.
O ciclo de alfabetização enobrecendo ações da rotina da criança permite o processo ser divertido e em conjunto com a realidade. Ensinar a escrever e ler é uma tarefa que exige muito cuidado
e atenção do educador, observar as necessidades faz parte da construção da alfabetização. Livros,
textos, poemas, contos e fábulas são ricos aliados no trabalho do professor, valorizando a cultura
brasileira e as diferentes linguagens.
Não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, justamente no
momento em que as crianças são iniciadas no mundo da escrita. As pessoas aprendem a gostar de
ler quando, de alguma forma, a qualidade de suas vidas melhora com a leitura (BRASIL, 1997, p. 29).
De fato, iniciar a escrita e a leitura são grandes e essenciais avanços educacionais na vida de
uma criança ou adulto. A oportunidade de conhecer a diversidade social, de debater, se posicionar,
questionar, escolher, vivenciar e promover novas ações serão sempre frutos da potencialidade do
conhecimento construído. O educador é a chave para essa construção, dando forma e vida a um
indivíduo pensante e atuante na sociedade.
É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os diferentes imaginários,
as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos através dos quais uma sociedade expressa
e discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. (Lajolo, 2001, p. 106)
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ENSINAR, CONTEXTUALIZAR E VALORIZAR
Conhecendo a amplitude da literatura brasileira, o trabalho do professor no ciclo de alfabetização adquiriu estruturas culturais, que conclusivamente valoriza múltiplas linguagens textuais. Assim,
o processo de ensinar tem possibilidades de abranger novas formas de recursos didáticos, facilitando
e enriquecendo o trabalho do educador.
Se o gosto se aprende, pode ser ensinado. A aprendizagem comporta uma face não espontânea e pressupõe intervenção intencional e construtiva. Assim, o professor tem um importante papel
a desempenhar no desenvolvimento de seus alunos/leitores. [...] seu principal papel é o de articular
princípios e práticas. E isso significa que tudo que vem sendo e vai ser dito sobre a leitura da literatura
precisa fazer parte da vida do professor. [...] A formação e a transformação do gosto não se dão num
passe de mágica. Com a escola – em que pesem as restrições de sua incompetência competente –
concorrem todos os outros estímulos e desestímulos com os quais convivem professores e alunos
nas horas restantes do dia. [...] Cabe ao professor romper com o estabelecido, propor a busca e
apontar o avanço. Para isso é preciso problematizar o conhecido, transformando-o num desafio que
propicie o movimento (MAGNANI, 1992, p. 105).
Poemas, contos, narrativas, fábulas e tantos outros gêneros são intensos e pode possibilitar
diferentes atividades. Estudar cada passo de um texto, de uma história, imaginar cenas, trazer ludicidade, artes, culinária, jogos, escrita, interpretação e criações fazem parte do novo olhar para obras
literárias na realidade atual.
Quando se fala de “novo olhar” para o universo literário, estamos nos referindo à reinvenção
do professor como principal produtor de conhecimento em sala de aula. Na alfabetização a grandiosidade dos detalhes pensados pelo profissional, permitirá uma aprendizagem mais leve e que
consequentemente trará resultados positivos e satisfatórios a esse ciclo.
Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização da cultura, que
fosse uma introdução a esta democratização. Numa alfabetização que, por isso mesmo, tivesse no
homem, não esse paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo paciência para suportar o
abismo entre sua experiência existencial e o conteúdo que lhe oferecem para sua aprendizagem,
mas o seu sujeito [...]. Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz
de desencadear outros atos criadores. Numa alfabetização em que o homem, porque não fosse
seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, característica dos estados de
procura, de invenção e reinvenção. (FREIRE, 2008, p. 112).
As estratégias didáticas para apresentar o mundo “escrito” para as crianças podem e devem ser
vista de uma forma dinâmica, prazerosa e divertida. Aprender a ler e escrever para uma criança, ou
até mesmo um adulto que nunca teve acesso, aparentemente pode ser assustador, causando medo,
ansiedade e em diferentes situações dificuldades. Promover um ambiente diferente para investigamos
um novo texto, uma nova palavra, uma nova sílaba permitirá interesses diferenciados, curiosidade e
aprendizagem despercebida, aquela em que aprendemos sem achar que “não era possível”.
A criatividade em falar das obras de Ruth Rocha vem do professor, de como ele é transforma241
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dor nos conteúdos literários. Escolher e selecionar autores brasileiros faz parte de uma construção
significativa de valorização da nossa cultura e da realidade que nos envolve diariamente. O poder
da literatura brasileira está na imensidão da criatividade dos profissionais da educação, o “jeitinho”
brasileiro de dar vida a tudo, de proporcionar diversão e conhecimentos juntos.
Se ignorarmos as necessidades das crianças e os incentivos que são eficazes para colocá-la
em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de um estágio do desenvolvimento para
outro, porque todo avanço esta conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências
e incentivos. (VYGOTSKY 1994, p. 121- 122).
Usar e abusar dos gêneros textuais que estão ligados aos nossos autores brasileiros da de
encontro com a interdisciplinaridade no ensino fundamental. O ciclo de alfabetização vai além da
escrita e leitura, alfabetizar favorecerá reconhece-se como um integrador da sociedade, o respeito
e a valorização da cultura. O aprender a ler e escrever mediante a uma brincadeira, usando a literatura como auxiliadora desse recurso de conhecimento, transformará o olhar da criança no ensino
fundamental e modificará a figura tradicional do professor.
pensar o imaginário como um vasto campo de possibilidades, que proporciona, entre tantas
coisas, a compreensão e aceitação de diferentes níveis de percepção da realidade, abrindo-se para
um sistema participativo, plural, sensível e passível de outras lógicas (BUSATTO, 2007, p.58).
Reinvente Mario Quintanda, Clarisse Lispector, Guimarães Rosa, entre outros autores brasileiros. Crie e recrie propostas diversificadas diante de grandes obras literárias, favoreça nosso Brasil
e seus valiosos autores. Os profissionais da educação têm em mãos poderes inestimáveis, sobre o
processo de ensino, tornando-o essencial no vinculo entre conteúdo e desenvolvimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao passo que a educação vem se transformando e ganhando novos olhares, a literatura brasileira, tem dado visibilidade a aspectos culturais e sociais que beneficia o ciclo de alfabetização,
dando continuidade em uma educação qualitativa baseada em gêneros textuais.
O ciclo de alfabetização tem ganhando inovações em suas didáticas, facilitando e enriquecendo
a aprendizagem das crianças, a literatura brasileira vem sendo valorizada aos poucos e ainda precisar de muito a conquistar. Autores como Monteiro Lobato estão presentes em livros pedagógicos,
pesquisas de estudos na internet, mas está se apagando em razão educadora dentro de sala de
aula, há muitos profissionais centrados no tradicional, no que acontece á tempos, sem perspectiva
inovadora em mudar métodos e reinventar-se.
É preciso buscar educadores engajados em promover o novo, em se auto-reinventar. Estimular a reflexão dos trabalhos docentes de diversos professores no ciclo de alfabetização, diante de
discussões que ressalte a qualidade de uma nova metodologia, possibilitará mudanças significativas
na educação.
A literatura como parte do processo de alfabetização vem adquirindo visibilidade no decorrer
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desses anos, transformando-se e sendo valorizado. Quando se opta por desenvolver em sala de aula
métodos simples, leves e dinâmicos as crianças, estamos escolhendo o diferencial na prática e ensinar atendendo necessidades de cada indivíduo. A criatividade do educador se destaca a cada forma
de aprendizagem de sucesso, durante toda a discussão reverenciamos o olhar para as inovações.
Com todas as reflexões referentes ao papel do professor no ciclo de alfabetização, deve-se
compreender a importância de “modificar”, criar e de adaptar as novas possibilidades de ensino.
Que a literatura brasileira tem uma grandiosidade em detalhes e conhecimento, que necessitam de
profissionais preocupados em valorizar esse universo textual mediante a interdisciplinaridade.
A amplitude de trazer autores brasileiros para a alfabetização das crianças no ensino fundamental, ou para adultos no “supletivo” acontecerá por meio do educador. Assim, descobrimos o quanto
o reinventar pode ser significativo e prazeroso e que a literatura vai além da leitura e reconhecimento
das palavras.
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RESUMO
O processo de educação infantil começa com a educação psicomotora, tendo as dificuldades de
aprendizagem como causa de um desenvolvimento psicomotor defasado. Este trabalho tem como
objetivo analisar a importância da psicomotricidade na educação infantil abordando o aspecto cognitivo, físico e motor, indispensáveis à formação. Nos movimentos das crianças se articula toda
sua afetividade, desejos e suas possibilidades de comunicação. O que é psicomotricidade? Sua
definição. No princípio, a psicomotricidade era utilizada apenas na correção de alguma debilidade,
dificuldade, ou deficiência. Ainda está em formação, já que à medida que avança e é aplicada, vai-se estendendo a distintos e variados campos. Hoje, vai mais longe: a psicomotricidade ocupa um
lugar importante no desenvolvimento infantil, sobretudo na primeira infância, em razão de que se
reconhece que existe uma grande interdependência entre os desenvolvimentos motores, afetivos e
intelectuais. A psicomotricidade é a ação do sistema nervoso central que cria uma consciência no
ser humano sobre os movimentos que realiza através dos padrões motores, como a velocidade, o
espaço e o tempo.
Palavras- chave: Psicomotricidade; Educação infantil; Psicopedagogia
INTRODUÇÃO
A psicomotricidade, como estimulação aos movimentos da criança, tem como meta motivar
a capacidade sensitiva através das sensações e relações entre o corpo e o exterior (o outro e as
coisas), cultivar a capacidade perceptiva através do conhecimento dos movimentos e da resposta
corporal, organizar a capacidade dos movimentos representados ou expressos através de sinais,
símbolos, e da utilização de objetos reais e imaginário. Fazer que as crianças possam descobrir e
expressar suas capacidades, através da ação criativa e da expressão da emoção.
Ampliar e valorizar a identidade própria e a auto-estima dentro da pluralidade grupal, bem como
criar segurança e expressar-se através de diversas formas como um ser valioso, único e exclusivo
e uma consciência e um respeito à presença e ao espaço dos demais.
Considerando-se que na primeira infância existe uma forte correlação entre os desenvolvimentos motores e intelectuais, e de suma importância a estimulação do desenho infantil , que re244
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presenta seu primeiro “tesouro” expressivo, que muito irá contribuir para o desenvolvimento infantil
e consequentemente para a construção de sua linguagem / aprendizagem.
O desenho é uma atividade espontânea e como tal, deve-se respeitá-la e considerá-la como
a grande obra das crianças. Se a criança tem vontade de desenhar, anime-a sempre que o faça. O
ideal seria que todas as crianças pudessem ter, desde cedo, algum contato com o lápis e o papel.
Começarão com rabiscos e logo estarão desenhando formas mais reconhecíveis. Quanto mais a
criança desenhar, ela se aperfeiçoará, e mais benefícios se notará no seu desenvolvimento. O desenho facilita e faz evoluir a criança na: psicomotricidade fina; aprendizagem e confiança em si mesma,
exteriorização de suas emoções, sentimentos e sensações, comunicação com os demais e consigo
mesma criatividade, formação da sua personalidade, maturidade psicológica.
A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema
corporal e tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida
de uma criança. Por meio das atividades, as crianças, além de se divertirem, criam, interpretam e se
relacionam com o mundo em que vivem. Por isso, cada vez mais os educadores recomendam que
os jogos e as brincadeiras ocupem um lugar de destaque no programa escolar desde a Educação
Infantil.
A Psicomotricidade nada mais é que se relacionar através da ação, como um meio de tomada
de consciência que une o ser corpo, o ser mente, o ser espírito, o ser natureza e o ser sociedade. A
Psicomotricidade está associada à afetividade e à personalidade, porque o indivíduo utiliza seu corpo para demonstrar o que sente. Vitor da Fonseca (1988) comenta que a “PSICOMOTRICIDADE” é
atualmente concebida como a integração superior da motricidade, produto de uma relação inteligível
entre a criança e o meio.
Na Educação Infantil, a criança busca experiências em seu próprio corpo, formando conceitos
e organizando o esquema corporal. A abordagem da Psicomotricidade irá permitir a compreensão da
forma como a criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio
desse corpo, localizando-se no tempo e no espaço. O movimento humano é construído em função
de um objetivo. A partir de uma intenção como expressividade íntima, o movimento transforma-se
em comportamento significante. É necessário que toda criança passe por todas as etapas para o
desenvolvimento da linguagem.
O trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a formação de base indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade para que por
meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo. Através da recreação a criança
desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor.
Para que a criança desenvolva o controle mental de sua expressão motora, a recreação deve realizar
atividades considerando seus níveis de maturação biológica.
A recreação dirigida proporciona a aprendizagem das crianças em várias atividades esportivas
que ajudam na conservação da saúde física, mental e no equilíbrio sócio-afetivo.
Segundo Barreto (2000), “O desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção de problemas da aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da direcional idade, da
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lateralidade e do ritmo”. A educação da criança deve evidenciar a relação através do movimento de
seu próprio corpo, levando em consideração sua idade, a cultura corporal e os seus interesses.
A educação psicomotora para ser trabalhada necessita que sejam utilizadas as funções
motoras, perceptivas, afetivas e sócio-motoras, pois assim a criança explora o ambiente, passa
por experiências concretas, indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual, e é capaz de tomar
consciência de si mesma e do mundo que a cerca.
Bons exemplos de atividades físicas são aquelas de caráter recreativo, que favorecem a consolidação de hábitos, o desenvolvimento corporal e mental, a melhoria da aptidão física, a socialização,
a criatividade; tudo isso visando à formação da sua personalidade.
Pode-se afirmar, então que a psicomotricidade está inteiramente ligada ao desenvolvimento
infantil e ao processo de aprendizagem!
PROBLEMA
Qual a importância da Psicomotrocidade na Educação Infantil?
OBJETIVO
Este estudo se propõe a desenvolver o pensamento crítico e reflexivo quanto à importância da
Psicomotricidade no contexto escolar, em especial durante a Educação Infantil, por meio da relação
próxima entre o desenvolvimento psicomotor e as aquisições básicas para as aprendizagens escolares.
JUSTIFICATIVA
Diante das diversas dificuldades com que nos deparamos nas nossas atividades diárias na
condição de educadores, por vezes acabamos rotulando nossos alunos como desatentos, desmotivados, indisciplinados ou incapazes de desempenhar atividades mais complexas, não considerando
que muitas dificuldades estão atribuídas as práticas psicomotoras que deixaram de ser trabalhadas
durante a Educação Infantil.
Como pedagogos conscientes da utilidade da Psicomotricidade na escola, temos como dever
orientar e conscientizar os professores e demais profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de que a educação pelo movimento é uma peça fundamental na área pedagógica.
METODOLOGIA
O presente trabalho tem como intuito realizar uma análise frente a prática da Educação Psico246
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motora na Educação Infantil com a faixa etária de 0 a 3 anos, e promover o conhecimento aos profissionais atuantes nesta etapa de ensino sobre sua importância, foi realizado esta pesquisa. O foco
é a análise da visão dos professores atuantes em Centros de Educação Infantil sobre a importância
da aplicabilidade da Educação Psicomotora com crianças de 0 a 3 anos. Tal estudo caracteriza-se
como sendo pesquisa de campo, a qual: [...] é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma
hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles
(MARCONI; LAKATOS, 2009, p.188).
FUNDAMENTAÇÃO
A Educação Infantil no Brasil não é preocupação muito antiga; durante muito tempo o papel
das escolas que atendiam crianças de 0 a 5 anos era de caráter apenas assistencialista; hoje quebramos o paradigma de que nessa faixa etária elas vão à escola somente para “brincar”. E entendemos
que a função de brincar é também um processo educativo para novas descobertas cognitivas e de
importância na relação que a criança estabelece com os objetos e com os grupos.
O atendimento institucional à criança no Brasil e no mundo mostra, ao longo de sua história,
concepções diferentes sobre sua finalidade social e formadora. A criança é um indivíduo dotado de
capacidades e que necessita de um ambiente favorável, estável, acolhedor e construtivo para se
desenvolver. Como nem sempre a vivência familiar favorece esses elementos, é dever da escola
oportunizá-las nas melhores condições possíveis.
A partir da Constituição Federal de 1988, a Educação Infantil em creches e pré-escolas passou a ser, do ponto de vista legal, dever do Estado e direito da criança (Art. 208, inciso IV). Com a
implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), o MEC, a fim de
orientar as escolas, elaborou em 1998 o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, volume 3, p. 23). Nele está:
Nesse processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades
de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças
felizes e saudáveis.

Entendendo a importância da pré-escola como etapa anterior ao Ensino Fundamental de
grande relevância no desenvolvimento da criança e para as aquisições de aprendizagens futuras,
a LDB, por meio da Lei nº 12.796, de 2013, alterou o seu Art. 6º, obrigando pais e responsáveis a
matricular a criança na Educação Básica a partir dos quatro anos de idade.
Nesses novos tempos, o desafio é estimular a criança na Educação Infantil sem perder a ludicidade, levando à criança atividades adequadas e prazerosas, respeitando sempre as características
individuais. A Educação Infantil tem como propósito o desenvolvimento integral da criança, numa
linguagem que consente que as crianças ajam sobre o físico. Por isso, é de extrema importância
a abordagem da Psicomotricidade nessa etapa do desenvolvimento infantil, possibilitando que ela
compreenda o seu corpo e as maneiras de se expressar por meio dele, localizando-se no tempo e
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no espaço.
Segundo Freire (1989, p. 20),
“o significado, nessa primeira fase da vida, depende, mais que em qualquer outra,
da ação corporal. Entre os sinais gráficos de uma língua escrita e o mundo concreto,
existe um mediador, às vezes esquecido, que é a ação corporal.”

Atualmente, é bastante comum nas pré-escolas brasileiras a “preparação para a prontidão”, que
seria um treinamento, antecipação, aceleração ou preparação para o 1º ano do Ensino Fundamental.
Kramer (2007, p. 25) afirma:
“Por não levarem em consideração os determinantes sociológicos e antropológicos
do processo educacional e por terem uma concepção da criança apenas como “futuro adulto” é que tais estratégias se voltam apenas à preparação.”

Nessa perspectiva, muitas escolas de Educação Infantil não dão a devida importância para a
estruturação do desenvolvimento psicomotor, que é a base determinante para a aquisição das novas
aprendizagens dentro e fora da escola.
Desde a Antiguidade o corpo humano é valorizado. É possível perceber no pensamento da
cultura grega o culto ao esplendor físico, retratado principalmente nas suas obras de arte e esculturas existentes até os dias atuais nos templos da Grécia. A história conta que, por longo tempo, o ser
humano foi entendido de forma fragmentada, separando o corpo e a alma; esse dualismo sempre
foi motivo de estudo.
Ao longo dos tempos, vários pensamentos românticos tentaram explicar essa relação entre
corpo e mente; porém, a partir de alguns pensamentos mais radicais, no século XIX o termo Psicomotricidade apareceu pela primeira vez num discurso médico, mais especificamente neurológico,
para nomear as zonas do córtex cerebral situadas além das regiões motoras.
A história do saber da Psicomotricidade representa já um século de esforço de ação e de pensamento; a sua cientificidade, na era da cibernética e da informática, vai-nos permitir certamente ir
mais longe da descrição das relações mútuas e recíprocas da convivência do corpo com o psíquico.
Essa intimidade filogenética e ontogenética representa o triunfo evolutivo da espécie humana, um longo passado de vários milhões de anos de conquistas psicomotoras (FONSECA, 1988, p. 99).

Considerado o Pai da Psicomotricidade, Dupré, neuropsiquiatra francês, em 1909 foi uma figura de grande importância para o âmbito psicomotor, já que afirmou a independência da debilidade
motora com um possível correlato neurológico. Depois desvincula e estabelece as diferenças entre
elas, constatando que é possível ter dificuldades motoras sem alterações intelectuais e vice-versa.
Em 1947, Julian Ajuriaguerra, psiquiatra, redefine a concepção de debilidade motora, considerando-a uma síndrome com suas particularidades próprias, e delimita com nitidez os transtornos
psicomotores que hesitam entre o neurológico e o psiquiátrico. Nesse momento, a influência da
Neuropsiquiatria é determinante. O corpo é apenas um instrumento, uma ferramenta de trabalho
para o reeducador que se propõe a consertá-lo, visando corrigir distúrbios e preencher lacunas de
desenvolvimento das crianças excepcionais.
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A Psicomotricidade passa a ser entendida como uma ciência que estuda o indivíduo em função de seus movimentos, sua realização, seus aspectos motores, afetivos, cognitivos, resultados da
relação do sujeito com o seu meio social.
Como se pode notar, a Psicomotricidade tem o objetivo de enxergar o ser humano
em sua totalidade, nunca separando o corpo (sinestésico), o sujeito (relacional) e a
afetividade; sendo assim, ela busca, por meio da ação motora, estabelecer o equilíbrio desse ser, dando lhe possibilidades de encontrar seu espaço e de se identificar
com o meio do qual faz parte (GONÇALVES, 2011, p. 21).

No Brasil, a Psciomotricidade desenvolveu-se pela vertente da Educação Física e, até os anos
1980, a Psicomotricidade na escola ocupava-se apenas dos problemas e das dificuldades ligadas às
estruturas psicomotoras de base, como andar, saltar, correr, observar equilíbrio, lateralidade e noção
espaço-corporal, entre outros. Nos dias atuais, os educadores e outros profissionais que atuam na
escola devem procurar especializar-se em atender a demanda que as crianças trazem para o ambiente
escolar, a fim de transformar o conceito de reeducação para o de educação em sua definição mais
ampla. A partir dessas novas contribuições, a Psicomotricidade diferencia-se de outras disciplinas,
adquirindo suas próprias especificidades.
Segundo a etimologia, a palavra Psicomotricidade é formada por dois termos de diferentes: a
palavra psyché, traduzida por “alma”, e a palavra latina motorius, traduzida por “que tem movimento”.
Diversos autores e estudiosos da Psicomotricidade registram definições a respeito dessa ciência
e, dentro da perspectiva deste estudo, destacamos a definição dada pela Sociedade Brasileira de
Psicomotricidade:
A Psicomotricidade é uma ciência que tem como objetivo o estudo do homem através do seu
corpo em movimento em relação ao seu mundo interno e externo, bem como suas possibilidades de
perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de
maturação, em que o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado,
em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de sua individualidade e sua
socialização.
Desde os primeiros dias de vida a criança se desenvolve de forma contínua, e é pelo movimento que a criança estabelece as primeiras formas de linguagem. Entendemos que, para que
ocorra um desenvolvimento global e harmonioso da criança, o professor deverá estar habilitado e é
de relevante importância que ele entenda os conceitos da Psicomotricidade, as bases psicomotoras
e suas aplicabilidades no processo de aprendizagem; é importante estimular o toque, a percepção
do próprio corpo, pular, correr, subir, descer, andar descalço, perceber as diferentes texturas, manipular objetos de diferentes tamanhos, permitido uma união entre a psique e o corpo. O professor
deve permitir que os alunos experimentem o mundo ao seu redor sem interferir o tempo todo com
métodos e resultados. Porém observar, sem bases teóricas, as crianças brincando significa deixar
escapar a essência do ato.
É pela motricidade e pela visão que a criança descobre o mundo dos objetos e é manipulando-os
que ela redescobre o mundo; porém essa descoberta a partir dos objetos só será verdadeiramente
frutífera quando a criança for capaz de segurar e de largar, quando ela tiver adquirido a noção de
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distância entre ela e o objeto que ela manipula, quando o objeto não fizer mais parte de sua simples
atividade corporal indiferenciada.
A Psicomotricidade não é exclusiva de um método, de uma “escola” ou de uma
“corrente” de pensamento, nem constitui uma técnica, um processo, mas visa fins
educativos pelo emprego do movimento humano (AJURIAGUERRA, apud FONSECA, 1988, p. 332).

Porém, independente de quais fatores foram responsáveis, o que não muda é o fato de que,
para crescer e aprender, a criança precisa conhecer o seu meio e vivê-lo concretamente. É pelo
conhecimento do seu corpo, da exploração de objetos, das relações afetivas que a criança terá subsídios cognitivos, motores e afetivos para suportar a sucessão de informações a que será exposta
durante seu crescimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos deste estudo eram apresentar essencialmente a importância da Psicomotricidade
na Educação Infantil e o quanto esses conhecimentos são indispensáveis na formação do professor,
pois a falta deles dificulta as ações educativas em prol de um desenvolvimento integrado entre o
corpo, a mente e o social.
A sociedade e a escola “tradicional” não podem continuar a ser passivas, sentadas, fechadas,
acríticas, competitivas, autoritárias, traumatizantes, servis ou segregacionistas. De fato, a saúde e
a educação, seus agentes, métodos e instrumentos, precisam ser inovados e reconstruídos à luz
de uma investigação psicopedagógica, interdisciplinar, que impeça o fosso ente a prática e a teoria,
entre a ação e o pensamento (FONSECA, 2008, p. 534).
A escola, hoje em dia, é um importante agente motivador do desenvolvimento infantil; quando integramos a Psicomotricidade às atividades escolares, temos como resultado os benefícios da
motricidade, do autoconhecimento e a ajuda na vivência em grupo, pois por meio das atividades
psicomotoras e dos jogos as crianças precisam aceitar regras, e, quando começam a ter essa compreensão, mais facilmente aceitarão as regras da vida social.
Verificou-se, por este estudo, a necessidade de que o professor se conscientize de que a
Psicomotricidade pode agregar experiências sensoriais, motoras, afetivas e sociais repletas de significados. Usando a empatia ao traçar seu trabalho psicomotor, pois é preciso nos colocar no lugar
daquelas crianças, passamos a tratá-las como se fossem nossos aqueles corpos.
Sabemos que não há desenvolvimento igual ao outro; como facilitadores do processo de
ensino-aprendizagem, precisamos promover atividades psicomotoras adequadas às necessidades
individuais e às etapas do desenvolvimento infantil.
Para entender de maneira prática a necessidade de incluir atividades motoras nas práticas
educativas, tome-se o exemplo de uma pessoa que não teve sua lateralidade bem desenvolvida;
normalmente ela terá dificuldades para aprender a ler e a escrever (uma vez que a leitura e a escrita
realizam-se da esquerda para a direita) e ainda confundir letras simétricas (b/d, p/q) ou até mesmo
em efetuar cálculos matemáticos, entre outros.
Diante dessas considerações, percebemos que é de extrema importância refletir sobre nossas
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práticas, além de analisar e recriar nossas metodologias de ensino. É preciso oportunizar as possibilidades para as crianças da Educação Infantil, pois o aprender deve estar cercado de intenções,
motivações e desejos de se comunicar com o seu meio.
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RESUMO
Há muito tempo se discute a questão dos jogos e brincadeiras e sua importância no desenvolvimento
da criança. Atualmente, vários pesquisadores mostram preocupação em compreender este fenômeno
buscando, principalmente, responder questões como: a função que estas atividades exercem sobre
o desenvolvimento infantil; motivos pelos quais a criança deve brincar; o que a brincadeira proporciona à criança no que diz respeito à aprendizagem etc. A fim de discutir estas e outras questões
relacionadas ao tema “brincadeira” e considerando que o brincar tem uma importância característica
para a criança, o presente artigo pretende apresentar uma definição de brincadeira, relatar um breve
histórico da brincadeira e sua relevância na educação e, por fim, analisar as possíveis contribuições
que a brincadeira proporciona ao desenvolvimento infantil devendo ser valorizada e privilegiada no
contexto educacional.
Palavras-chave: Brincadeiras; Educação Infantil; Desenvolvimento; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
O ser humano em todas as fases da vida descobre e aprende conhecimentos, que são gerados
do seu dia-a dia, com o meio social em que vive. O conhecimento é extremamente importante, pois
através dele o ser humano se socializa e se integra à sociedade. Esse conhecimento só pode ser
desenvolvido através da educação, pois a mesma dá sentido a tudo que conhecemos.
A infância é regada de conhecimentos e prepara a criança para as outras fases. Acreditamos
que através das brincadeiras a criança satisfaz seus pessoais e desejos particulares (internos),
sendo que através das atividades, expressa como seus sentimentos, a maneira como vê o mundo,
construindo e reconstruindo o mesmo. Dessa forma o lúdico destaca-se como uma das maneiras
eficazes de ensinar a criança contribuindo para o seu desenvolvimento cognitivo.
Para Kishimoto (2003), ao prover uma situação imaginativa por meio da atividade livre, a criança
desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos e internaliza as regras sociais.
Através deste artigo temos como objetivo compreender a importância das atividades lúdicas
no processo de educação infantil, para que, através das referências bibliográficas e de nossa pratica
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diária, possamos adotar em nosso planejamento estratégias para realizarmos um trabalho consciente
e motivador para a aprendizagem infantil.
Procuramos através de este conceituar a importância do lúdico na educação infantil e dentro
da educação como uma metodologia capaz de brincar e aprender, socializando a criança ao meio
que vive.
Através das referências que abordam a importância do lúdico na educação infantil, podemos
entender “o ser criança” e o “brincar” como uma fase importante para o desenvolvimento geral da
criança.
O lúdico permite um desenvolvimento global e o mundo mais real para a criança. Por meio da
brincadeira a criança descobre o seu “eu” e cria, e assim o mundo, se expressa, analisa, decide e
transforma a realidade. A atividade bem trabalhada na criança contribui para a formação de um ser
crítico, que vai redefinir valores e contribuir para o seu desenvolvimento social.
A EVOLUÇÃO DAS BRINCADEIRAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Inicialmente é interessante destacar que as brincadeiras são atividades necessárias para o
desenvolvimento da criança, haja vista, sua contribuição no processo de construção do conhecimento,
percepção e compreensão do mundo.
O brincar é uma tendência natural do ser humano, e ao longo do processo de desenvolvimento
essa convergência se manifesta de várias formas.
Na visão de RIZZI e HAYDT (1987), o estudo mais completo sobre a evolução do jogo na
criança é de autoria de Jean Piaget, que verificou este impulso lúdico já nos primeiros meses de vida
do bebê, na forma do chamado jogo de exercício sensório-motor; do segundo ao sexto ano de vida
predomina sob a forma de jogo simbólico, para se manifestar, a partir da etapa seguinte, através da
prática do jogo de regras.
Assim, de acordo com Piaget, em cada estágio de crescimento cognitivo a criança brinca de
forma diferente. Podem-se observar as manifestações do brincar desde cedo, quando nos primeiros
meses de vida a criança começa a explorar a si própria. Nesse ínterim, cabe destacar as contribuições
de PELOSI (2000), que enfatiza que, no início da vida, o bebê esta aprendendo a lidar com o próprio
corpo e a brincadeira tem um papel importantíssimo nesta aprendizagem, através da troca com o meio.
A brincadeira de exercício é como é chamada a primeira forma de brincadeira que aparece.
Como seu nome diz, a criança brincando exercita seus esquemas sensório motores e os coordena
cada vez melhor.
Dessa forma, a manifestação da brincadeira da criança é o seu próprio corpo. Nota-se que
a atividade lúdica é manifestada por meio de gestos e movimentos, ou seja, o bebê mexe com as
mãos, com os dedos, vira a cabeça de um lado para o outro.
No estágio sensório-motor, uma das fases do desenvolvimento humano classificado por Piaget,
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é por meio da sensação, que a criança elabora a sua percepção de mundo.
Ao referirem-se a tal assunto, estudiosos mencionam que, muitos estudiosos do desenvolvimento veem nas brincadeiras das crianças paralelos claros ao seu atual estágio de desenvolvimento.
As primeiras origens do brincar podem ser observadas no comportamento sensório-motor, quando os
bebês chutam seus pés enquanto estão tomando banho pelo simples prazer de sentir e ver a água
espirrando. (COLE e COLE 2003, p.246).
Ao brincar com seus órgãos a criança conhece seu corpo cada vez mais, e aprende
a coordená-los de uma forma mais eficaz. Nesse sentido, as brincadeiras são meios
que facilitam uma compreensão maior da realidade.

“Desde os primeiros anos de vida, os jogos e brincadeiras são nossos mediadores na relação
com as coisas do mundo. Do chocalho ao videogame, aprendemos a nos relacionar com o mundo
através dos jogos e brincadeiras”. (HAETINGER, 2005, p.82).
A partir dessas considerações, nos resta compreender o valor do brincar na vida da criança.
Assim, à medida que ela fica um pouco maior, sua forma de brincar evolui. Além do corpo, aprende
a incorporar objetos e pessoas. Ainda nessa mesma linha de pensamentos, Cole e Cole (2003) ressaltam que, “mais tarde, a brincadeira sensório-motora vai além do próprio corpo do bebê e passa a
incorporar objetos e envolver outras pessoas, como a brincadeira do “esconde-esconde”“.
Vale mencionar também a contribuição de Piaget, que no decorrer da sua pesquisa fundamentou-se na ideia de que a criança vai descobrindo o sentido do mundo por meio do contato com
pessoas e objetos. Além disso, essa forma de brincar ajuda a criança a ter uma interação maior com
o meio na qual esta inserida, facilitando um maior amadurecimento cognitivo.
Mais adiante, a criança começa a soltar a sua imaginação. Utiliza os objetos que são lhes
disponíveis para representar aquilo que desejam (personagens, carro, cadeira, casa, etc.). Uma cadeira, por exemplo, pode se transformar em um carro.
COLE e COLE (2003) apontam que, por volta dos 18 meses, os bebês começam a tratar
uma coisa como se fosse outra. Eles mexem no seu “café” com uma varinha e penteiam o cabelo
da boneca com um ancinho-de-brinquedo. Esse tipo de comportamento é chamado de brincadeira
simbólica (também chamada de brincadeira de faz-de-conta ou fantasia): é a brincadeira em que um
objeto substitui o outro, como o ancinho esta substituindo o pente.
Ganha destaque nessa discussão, a grande importância desse tipo de brincadeira para
conhecermos mais a criança. Pois, por meio do faz-de-conta, ela exterioriza seus sentimentos e
representam algumas situações que vivenciam no dia-a-dia.
Antes de a criança completar o seu segundo ano de vida, surgem as primeiras manifestações
do “como se fosse verdade”, característico do faz-de-conta. Um gesto, um movimento, uma expressão
oral, enfim, algo ligado às situações cotidianas é reproduzido num contexto de brincadeira. (SEBER
e LUÍS 1995, p.54).
Os gestos, os movimentos e certas atitudes utilizadas pela criança no decorrer das brincadeiras, são meios que nos dão a oportunidade de saber como ela esta pensando, sentindo e saber
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quais são seus desejos, conflitos internos e medos; pois quando a criança brinca ela coloca em ação
sentimento e emoção.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) relata que, pela oportunidade
de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas, as crianças podem acionar seus
pensamentos para a resolução de problemas que lhes são importantes e significativos. Propiciando
a brincadeira, portanto, cria-se um espaço no qual as crianças podem experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos.
Tendo em vista que as posições imaginárias vivenciadas nas brincadeiras ajudam as crianças
a descobrirem o mundo de uma forma geral, pode-se afirmar que são necessárias para que elas
entendam melhor as situações vividas.
Segundo SEBER e LUÍS (1995) “quanto mais ela puder brincar, refazendo diferentemente
o seu dia-a-dia, melhor entenderá o significado dessas experiências”. Essas autoras acrescentam
que “a criança se apoia na imaginação para reproduzir recordações ligadas aos momentos em que
toma banho, se alimenta, dorme, passeia”. E que isso acarreta em maiores condições de progresso
de pensamento.
Oliveira (1993) afirma que, numa situação imaginária como a brincadeira de “faz-de-conta”,
(...) a criança é levada a agir num mundo imaginário (o “ônibus” que ela esta dirigindo na brincadeira,
por exemplo), onde a situação é definida pelo significado estabelecido pela brincadeira (o ônibus, o
motorista, os passageiros, etc.) e não pelos elementos reais concretamente presentes (as cadeiras
da sala onde ela esta brincando de ônibus, as bonecas, etc.).
A criança age de acordo com os elementos imaginários que ela cria, e não com o que de
fato representa. É o significado atribuído a determinado objeto, que é essencial para a realização de
certa brincadeira.
Para Oliveira (1993), quando a criança brinca com um objeto como se fosse outro, ela se relaciona com o sentido em questão. Enfatiza que, “ao brincar com um tijolinho de madeira como se
fosse um carrinho, por exemplo, ela se relaciona com o significado em questão (a ideia de “carro”)
e não com o objeto concreto que tem nas mãos”.
Ao imaginar que determinado objeto é outro, a criança atribui total importância à função na
qual ela designou que representaria, sem levar em consideração o que de fato tem em mãos. Concluímos dessa forma, que a criança nunca se priva de brincar; pois, se não tem à sua disposição
objetos concretos, na sua imaginação encontra de sobra.
Mais adiante, a brincadeira simbólica se enriquece, torna-se mais desenvolvida. A criança vai
além da imaginação, revivendo situações cotidianas da forma que ela assimilou; facilitando, dessa
forma, a identificação de seus conflitos e satisfações.
A despeito disso, PELOSI (2000) sustenta que, a brincadeira simbólica dos 2 aos 4 anos se
desenvolve incrivelmente, tanto em organização como em dramatização. A criança revive situações
que lhe foram significativas, como elas a viram ou como gostariam que tivesse acontecido. Aprende
a brincar a vivenciar e diferenciar a realidade da fantasia, o eu do outro e a ressignificar a realidade
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conforme sua capacidade de assimilá-la.
Pelo ato de brincar, a criança é capaz de compreender melhor suas novas descobertas, construindo o seu próprio conhecimento a respeito do mundo, das pessoas e de si própria.
Entretanto, os objetos com os quais ela brinca, não são mais “seres sem vida”, ela designa a
eles funções e sentimentos. A mesma autora considera que, “a brincadeira simbólica de 2 a 4 anos
representa as características do pensamento mágico pré-conceitual dessa idade. A criança dá vida
aos objetos (animismo), atribui-lhes sensações e emoções conversam com eles”. Um exemplo a
respeito disso, é quando a criança transforma a boneca em um bebê.
Podemos observá-la conversando com a boneca, dando carinho, comida, enfim, tem todos
os cuidados que sabe que deve ter. Isso nos dá a oportunidade de avaliarmos o seu grau de conhecimento sobre diversas coisas.
O RCNEI (1998) relata que, nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos
que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. Por exemplo, para assumir
um determinado papel numa brincadeira, a criança deve conhecer algumas de suas características.
Seus conhecimentos provêm da imitação de alguém ou algo conhecido, (...), de cenas assistidas na
televisão, no cinema ou narradas em livros etc.
Nota-se, dessa forma, a capacidade que a criança tem de assimilar os conhecimentos transmitidos de diferentes formas. E, é então por meio das brincadeiras que representam o que aprenderam
e entenderam a respeito de relativo assunto. A partir dessas ideias, percebe-se que as brincadeiras
estão presentes na vida da criança desde o seu nascimento. Segundo MOYLES (Apud LEE 1977),
o brincar é uma atividade essencial na vida da criança, é brincando que ela descobre formas para
sobreviver no mundo.
Nesse sentido, a brincadeira evolui de acordo com a necessidade da criança. Como descrito
por PELOSI (2000), “existe um modo de brincar específico a cada idade, que cumpre exatamente
essa função de elaboração dos conflitos e que é consequência ainda das condições intelectuais do
momento”. Em relação a isso, pode-se dizer que toda criança brinca, e o brincar apresenta características diferentes em cada idade.
Nicolau e Dias (2003) alertam que, para o adulto, a brincadeira “até pode” até ser compreendida
como uma questão de passatempo, fim de semana, falta-do-que-fazer. Para a criança, entretanto, a
brincadeira é uma questão de sobrevivência. É a única ferramenta que ela possui para compreender
o mundo e interferir na vida.
SEBER e LUÍS (1995) reforçam que, aqueles que associam o brincar a um desgaste de energia, não possuem nenhum entendimento sobre as crianças e, também não sabem que é por meio
das brincadeiras que elas compreendem seu dia-a-dia.
Todos nós nos lembramos de algumas brincadeiras da nossa infância. Consideram
que, cada um de nós, quando era criança, viveu em um ou mais lugares. Estes lugares, tão diferentes, tão ricos de possibilidade, estão guardados em algum canto
de nossa memória. (...). Há também um jeito de ter sido criança: uma criança alegre,
triste, cheia de irmãos e amigos, uma criança só, uma criança brava, uma criança
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sapeca, ou um pouco de tudo isto. (...). Neste pedaço de vida de cada um de nós
havia um canto encantado, o canto das nossas brincadeiras. (...). (Nicolau e Dias,
2003, p.44).

As autoras nos revelam que quando éramos crianças também brincávamos, e essas lembranças
se encontram presentes em nossa memória. Ao analisar essas considerações, é válido reforçar que
devemos usar as brincadeiras, como ferramenta para conhecermos melhor a criança, e ajudá-las a
se desenvolver em todas as suas potencialidades. Contribuindo, dessa forma, para o crescimento
de crianças felizes e de bem com a vida.
DEFININDO JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
Conceituar ou definir cada um desses termos não é fácil.
Segundo o Dicionário Silveira Bueno:
A palavra Brinquedo é: divertimento, folguedo, objeto com que se entretêm as crianças; brincadeira é divertimento gracejo; e Jogo, Brinquedo, folguedo, divertimento
partida esportiva. (Bueno, 2000, p. 129; 454).

Pelas definições evidenciadas vê-se que, jogos, brinquedos e brincadeiras são termos que
empregados com significados diferentes, terminam se tornando imprecisos, pois existe uma variedade
de jogos conhecidos que pode ser considerado como brincadeiras e, muitas vezes um brinquedo
também é utilizado com objeto de um jogo, de uma brincadeira.
Essas considerações são reforçadas por KISHIMOTO (2003), salientando que a perplexidade
aumenta quando se observa diferentes situações receberem a mesma denominação, para alguns,
é brincadeira, para outros, é jogo e assim sucessivamente.
Qual é a diferença entre jogo e brincadeira?
A variedade de fenômenos considerados como jogo mostra a dificuldade de definição e aumenta mais quando se percebe que um mesmo comportamento pode ser visto como jogo ou não
jogo. Para um observador externo a criança indígena que se diverte atirando com arco e flecha em
animais, é uma brincadeira, mais para o grupo é um preparo para a arte da caça, necessária à subsistência da tribo. Disso decorre que atirar com arco e flecha, para uns é jogo, para outros e preparo
profissional. Uma mesma conduta pode ser jogo ou não jogo, em diferentes culturas, dependendo
do significado a ela atribuído.
Diante desse quadro verifica-se que é difícil separar ou classificar os termos: jogo, brinquedo
e brincadeira, mas todos eles são descritos pelo autor como elementos da cultura, excluindo o jogo
dos animais. Dentro da variedade de significados, são as semelhanças que permitem classificar jogos
de faz-de-conta, de construção, de regras, de palavras, políticos, e outros, na sua grande família.
Dessas considerações, seguindo as definições de KISHIMOTO (2003), o brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira, (descrição de uma conduta estruturada, com
regras) e jogo infantil (para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança – brinquedo e
brincadeiras). O brinquedo é o suporte da uma brincadeira, seja ela qual for. O brinquedo tem sempre
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como referencial à criança e sua história está ligada com a história da criança.
Ao emprego do termo ‘jogo’, quando se referir a uma descrição de uma ação lúdica, com situações estruturadas pelo próprio tipo de material utilizado, tais como: jogo de xadrez, trilha, dominó,
etc. Divergindo do brinquedo e da brincadeira, o jogo só se explica dentro do contexto em que for
utilizado.
Se o jogo é uma atividade de natureza livre, como atividade voluntária do ser humano historicamente, quando sujeito às ordens, regras explícitas deixam de ser jogo. A criança quando brinca,
por exemplo, está distante da vida cotidiana, está no mundo imaginário. Quando a criança brinca não
se preocupa com a aquisição de conhecimento e qualquer habilidade mental ou física.
Dessa perspectiva, entende-se que o jogo, por ser uma ação voluntária da criança, um fim
em si mesmo, não pode criar nada, não visa a um resultado final, o que importa é o processo em si
de brincar que a criança se impõe, sua atenção está concentrada na atividade em si e não em seus
resultados ou efeitos.
O jogo educativo, utilizado em sala de aula, para Kishimoto, muitas vezes, desvirtua esse
critério de dar prioridade ao produto, à aprendizagem de noções e habilidades significativas. Afirma
o autor “o jogo só pode ser jogo quando selecionado livre e espontaneamente pela criança”..
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
As crianças brincam de faz de conta e inventam. Ora são fadas, ora são bruxas. Podem ser
professoras, médicas, mães ou pais, com mudanças de papéis em questão de minutos. A brincadeira
para elas não têm um valor de passatempo, mas de criar recursos para enfrentar o mundo com os seus
desafios. O fazer de conta, em geral, cria situações que auxiliam no desenvolvimento da criatividade
e da autonomia. Durante as brincadeiras em grupo, as crianças têm a possibilidade de enfrentar os
desafios propostos em prol do equilíbrio nas relações sociais. Trata-se de uma aprendizagem para
a vida adulta, já que é uma maneira de elas aprenderem a lidar com as suas frustrações.
O brincar também auxilia as crianças na hora de lidar com os seus conflitos ou com situações
de sofrimento. Dependendo da faixa etária, pode se tornar difícil falar de uma determinada vivência
dolorosa. Mas, ao brincar, elas demonstram os seus sentimentos, além de se sentirem acolhidas. Um
exemplo é o período de internação infantil, em que brincar de médico se torna um recurso importante.
A criança passa do papel de paciente passiva para ativa ao cuidar de um boneco dodói.
A partir dessa situação, os adultos próximos conseguem entender qual é a compreensão dela
sobre a situação vivida, o que auxilia no oferecimento do suporte necessário de tratamento.
Brincar é uma importante forma de comunicação e, por meio dela, a criança pode reproduzir o
seu cotidiano. Mas vale lembrar que cada faixa etária tem uma necessidade e um interesse diferentes
durante a brincadeira. Crianças muito pequenas têm maior dificuldade em dividir os seus brinquedos,
enquanto as maiores gostam de jogos em grupo.
259

Revista Territórios

Setembro 2021

O brinquedo não precisa ser caro, mas seguro e criativo. Assim, as sucatas coloridas podem
ser um importante recurso para a confecção de objetos, como jogos de boliche, da velha e de encaixe, além de bonecos e fantoches, entre tantos outros. Para isso, basta apenas saber brincar. A
criança pequena que assume o papel de bailarina está experimentando como é adotar o papel de
outra pessoa. Ela imita movimentos, maneirismos, gestos, expressões: ela realmente sente como
é estarem vestidas com um tecido armado como o tule, as texturas contrastantes, as propriedades
que elas oferecem e as diferentes qualidades e posturas físicas que inspiram.
Através do espelho, ela se examina em outra aparência, provavelmente estimulada também
por vários fatores como a brilhante cor cereja do tecido e o contraste branco-creme do tule, a forma
diferente de seu corpo com esta roupa especial, e como ela “se ajusta” ao quadro apresentado pela
imagem no espelho. Ao fazer piruetas está explorando suas próprias capacidades físicas, hesitantes
e desajeitadamente, a princípio, mas com uma pose e agilidade que aumentam rapidamente. Ela
não está tentando ser aquela bailarina e ainda está firmemente posicionada no mundo da infância,
o que fica evidente pela melodia infantil que está cantando.
Sobre este tipo de brincar, KAMI (1991) afirma:
Algumas encenações de papéis são esquemáticas, representando apenas eventos
salientes em uma sequência de ações. A maioria das encenações é claramente
criada a partir de conceitos de comportamentos apropriados e muito provavelmente
não é uma imitação direta de pessoas. (KAMII, 1991, p. 88).

O adulto que rabisca está explorando o meio disponível de maneiras previamente não descobertas, como uma repetição consciente ou inconsciente de um desenho previamente encontrado
ou variações sobre um tema. Isso pode ou não ter um propósito, dependendo do adulto específico
e do papel ao qual ele normalmente está associado, tal como o de artista gráfico, pintor amador ou
calígrafo. Um aspecto importante é que este tipo de brincar exploratório, que segundo KISHIMOTO
(1994) é uma preliminar do brincar real, só será uma preliminar do brincar se a pessoa fizer caligrafia
ou pintar apenas como passatempo.
Poucos negariam que o brincar, em todas as suas formas, tem a vantagem de proporcionar
alegria e divertimento.
Almeida (2004) chega ao ponto de dizer que o brincar “desenvolve a criatividade, a competência intelectual, a força e a estabilidade emocionais, e sentimentos de alegria e prazer: o hábito
de ser feliz”. Inversamente, parece que o brincar pode e ocorre no contexto de resolver conflitos e
ansiedades, o que é aparentemente contraditório.
A estimulação, a variedade, o interesse, a concentração e a motivação são igualmente proporcionados pela situação lúdica. Se acrescentarmos a isso a oportunidade de ser parte de uma
experiência que, embora possivelmente exigente, não é ameaçadora, é isenta de constrangimento
e permite ao participante uma interação significativa com o meio ambiente, as vantagens do brincar
ficam mais aparentes.
Mas o brincar também pode proporcionar uma fuga, às vezes das pressões da realidade, ocasionalmente para aliviar o aborrecimento, e às vezes simplesmente como relaxamento ou como uma
oportunidade de solidão muitas vezes negada aos adultos e às crianças no ambiente atarefado do
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cotidiano. Pois embora as qualidades sociais do brincar sejam as que recebem supremacia quando
pensamos sobre o conceito, ele é e deve ser aceito como algo privado e interno para o indivíduo
quando esta for a sua escolha. Isso se aplica igualmente às crianças no turbilhão de atividades na
escola e em casa.
Brincadeira é uma forma de divertimento típico da infância, isto é, uma atividade natural da
criança, que não implica em compromisso, planejamento ou seriedade e que envolve comportamentos
espontâneos e geradores de prazer. A brincadeira é transmitida à criança através de seus próprios
familiares, de forma expressiva, de uma geração à outra, ou pode ser aprendida pela criança de
forma espontânea.
Nos dias atuais, com as moradias cada vez mais apertadas e os adultos envolvidos em seus
afazeres, as crianças de classe média não têm um lugar para brincar e não devem atrapalhar o andamento do lar com seus brinquedos.
Não dá para isolar o comportamento lúdico da criança. Ela brinca quando é para brincar e
quando os adultos entendem que ela não deveria brincar. A ludicidade está sendo estudada como
um processo de suma importância no desenvolvimento humano.
Na opinião de Santos (2000,), tanto PIAGET, como Wallon, Vygotsky e outros, atribuíram ao
brincar da criança um papel decisivo na evolução dos processos de desenvolvimento humano, como
maturação e aprendizagem, embora com enfoques diferentes.
Outras atividades sem o componente simbólico são simples exercícios, próprios não só da
criança, mas de toda pessoa no decorrer de sua existência. A motivação característica dos exercícios
é o simples prazer funcional. E suas finalidades, para a criança, são, entre outras:
•

Servir como reforço às habilidades já adquiridas;

•

Imitar aquilo que o outro realiza;

•

Testar suas habilidades ou adquirir novas;

•

Atrair os outros para a atividade que realiza.

As atividades da criança estão diretamente relacionadas com a afirmação do seu “eu” e, sendo assim, essa atividade é tão importante em seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.
Quanto ao conteúdo, podemos dizer que ele traduz os padrões dominantes no meio ao qual estamos
inseridos, embora a essa altura do processo de telecomunicações, haja influências de outras culturas
chegando com facilidade e rapidez até nós.
Brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois brincando aprende a
socializar-se com outras crianças, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade, sem cobrança
ou medo, mas sim com prazer.
Atualmente as crianças não têm um pátio para brincar. Super familiarizadas com videogames,
televisão e computador, não conhecem o prazer de criar brinquedos com caixinhas, latas, botões e
madeirinhas. Nem mesmo jogos de montar. (Cunha, 2001, p. 14).
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Esses brinquedos oportunizam e favorecem a brincadeira livre e a fantasia. A criança coloca
no objeto com que está brincando o significado que ela deseja no momento. Enfim, na pressa do
dia-a-dia, os pais e professores tentam simplificar suas rotinas e tarefas, oferecem brinquedos já
prontos e que não requeiram montagem, pois não fazem sujeira, nada que precise limpar e arrumar.
Sendo assim, a criança desenvolve-se num meio distante do lúdico, são tratadas como adultos
em miniaturas onde o que é mais importante é estudar, aprender, adquirir conhecimentos, desenvolver
habilidades, estimular as inteligências, visando aos objetivos alheios aos seus interesses.
A brincadeira não é um mero passatempo, ela ajuda no desenvolvimento das crianças, promovendo processos de socialização e descoberta do mundo. É possível superar os problemas existentes
e oferecer melhores condições de desenvolvimento às crianças, ampliando e valorizando o espaço
e as oportunidades de brincadeira.
O BRINCAR DE ONTEM E DE HOJE
Sabemos que os jogos e brincadeiras sempre estiveram presentes na vida do homem. Caçar,
relacionar-se com a natureza, dominar a fala, descobrir a roda e o fogo, são atos que surgiram de
jogos e brincadeiras que fazem parte da relação humana. Alguns teóricos comparam a vida a um
grande vídeo GAME, um jogo que nos exige muitas coisas, mas temos apenas uma vida, diferente
dos videogames que dão muitas vidas e chances aos jogadores (mas até neles o tempo acaba).
O jogo é um fator importante para conhecermos os povos e seus costumes. Na educação, os
jogos ultrapassam a linha do seu tempo e permeiam muitas gerações. Apesar de toda modernidade,
os jogos e brincadeiras do passado ainda são importantes para o universo infantil. As crianças ainda
brincam de pegar, de Cinco Marias, de amarelinha, de ovo podre, de esconder, e outras brincadeiras
que já divertiam nossos avós.
Mas é importante trabalharmos com os alunos brincadeiras desconectadas de nosso tempo?
Na verdade, encaramos estas brincadeiras como folclore. Elas são necessárias para entendermos
nossos pais e avós, para aproximar gerações. Quem não jogou cartas ou bola com os pais, não
brincou com bonecas e tantas coisas que divertem e possuem riqueza cultural?
Alguns autores acreditam que as brincadeiras do passado desenvolveram mais a criatividade,
a coordenação motora, o raciocínio, a solidariedade e os conceitos de cooperação. Isso porque no
passado, como não existiam tantos brinquedos, as brincadeiras com objetos não reais exigiam mais
imaginação.
Mas sinceramente, não concordamos com essas ideias. Acreditamos que hoje se brinca menos
na rua e nos pátios, se brinca, mas em pequenos grupos, e que os jogos eletrônicos disponíveis nos
deixam corporalmente estáticos. Somos fruto de nosso tempo e de nossa cultura, não podemos nos
comparar a cultura e povos diferentes, e não temos como comprovar que as crianças do passado
eram mais criativas porque brincavam menos com objetos concretos. Também não podemos dizer
que a motricidade daquelas crianças era mais desenvolvida, pois atualmente observamos crianças
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de três anos deslizarem seus dedos em controles remotos e joysticks.
Não é relevante sabermos quem é mais ou menos criativo, ou se no passado era melhor ou
pior. Hoje, o que devemos entender e respeitar são o tempo em que vivemos, a nossa atualidade,
a linguagem da nossa época. Por exemplo, entre o Pokémon e o Popeye, ficamos com o Pokémon.
Nossa sala de aula deve ter espaço para os brinquedos e brincadeiras de hoje, mas também
para os jogos que acompanham a nossa cultura. Não esquecendo nunca que vivemos o presente
e, portanto, as brincadeiras e jogos atuais devem ser mais incentivados. Senão, como comentamos
anteriormente, corremos o risco de ficarmos falando sozinho em sala de aula.
Claro que a modernidade tem mudado muito a relação entre indivíduos, brincadeiras e brinquedos. A tecnologia e a industrialização foram e são inevitáveis. Os prédios e os carros mudaram,
a escola mudou, as pessoas mudaram e vocês acreditam que os jogos não deveriam mudar?
Por isso, devemos estar com os olhos abertos e vivermos o nosso tempo também na escola,
fomentando a interação e criando um mundo onde a escola e a vida fala a mesma língua.
Para os alunos, a escola é um lugar no qual eles não se sentem bem nem à vontade. Mesmo
aqueles, que fora da escola, são faladores, espertos, curiosos e alegres, dentro da sala de aula vão
ficando calados, passivos e tristes. (CECCON et al,1983, p.16).
Outro fator que influencia muito a relação da criança de hoje com as atividades lúdicas e brincadeiras é a segurança, ou melhor, a insegurança das grandes cidades.
Cada dia mais não podemos permitir que as nossas crianças brinquem na rua, nas
praças, em espaços verdes, nos antigos campinhos. Esta diferença surgiu com a
evolução social, modificando também o brincar e a relação entre as pessoas.

Vivemos numa sociedade que individualiza conceitos e compartimenta espaços e ações.
Portanto, ao promovermos a cultura dos jogos e intercalarmos as brincadeiras modernas com os
jogos do passado, podemos ajudar nossas crianças a compreenderem sua cultura e a si mesmas,
auxiliando-as também a relacionarem-se melhor com seus pais e avós.
Destacamos as ideias de Fonseca e Muniz (2000) sobre a importância das brincadeiras como
espaço fundamental na vida, “onde hoje a conquista da liberdade, da autonomia, da compreensão
do mundo vivido, da autorreflexão e, principalmente, da emancipação”.
Também relendo Lopes (1999), observamos que este autor afirma que, numa perspectiva
pedagógica, os jogos e brincadeiras devem ter os seguintes objetivos:
A. Trabalhar os aspectos emocionais (ansiedade).
B. Rever limites.
C. Desenvolver autonomia.
D. Aprimorar a coordenação motora.
E. Aumentar a concentração, a atenção e o raciocínio.
F. Desenvolver a criatividade.
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Devemos abrir a escola para o novo, deixando também as portas sempre abertas para convivermos com o passado com um fator importante na transmissão da cultura. Pois, um povo sem
passado, é um povo sem cultura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar exerce papel fundamental no desenvolvimento da criança e pressupõe uma aprendizagem social, necessária e natural, pois toda criança convive, brinca e aprende.
A criança é sujeito formador de seu próprio conhecimento, sendo assim, brinca para seu prazer, através das experiências que cria para conhecer a si e o seu mundo, por isso se entende como
extremamente significativo para esta fase da vida o aprender brincando, desta forma as escolas de
Educação Infantil se destacam por ser um lugar onde a criança vai ter a oportunidade de aprender
brincando, ou seja, adquirir conhecimentos de maneira lúdica.
Pensando nisso as brincadeiras pedagógicas são planejadas de maneira intencional, ou seja,
com objetivos e finalidades, tendo em mente as diversas atividades e recursos que podem ser explorados na sala de aula para que as brincadeiras sejam valorizadas, o papel do professor que atuam
na Educação Infantil torna-se fundamental, pois é ele quem irá planejar atividades que estimulem
seus alunos a aprender brincando.
A brincadeira é uma estratégia de ensino que o professor pode explorar na sala de aula, pois
permite às crianças além de um aprendizado prazeroso, expressa sua imaginação e sua criatividade,
pois também é brincando que se aprende. Sem falar que a brincadeira possibilita à criança explorar
o mundo, descobrir, entender, conhecer os seus sentimentos, suas ideias e forma conceitos, seleciona ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções, faz estimativas compatíveis com o seu
crescimento físico e o desenvolvimento da aprendizagem.
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RESUMO
A pandemia do Covid- 19 trouxe grandes impactos para a educação brasileira, que há tempos já vem
com um ensino precário e defasado, com baixos índices de aprendizagem. Pesquisas apontaram as
dificuldades de docentes e de alunos nesse período de ensino remoto, no qual todos foram pegos de
surpresa, e as escolas despreparadas para lidar com tantas mudanças ocasionadas pelo fechamento
dos prédios educacionais de forma emergencial devido ao alastramento do vírus. Este novo cenário
trouxe a tona principalmente a dificuldade dos docentes em lidar com as novas tecnologias como
ferramenta pedagógica, a falta de acesso a internet e a computadores de mesa ou portátil entre os
alunos, que também é escasso no próprio ambiente educacional. Desse modo este artigo pretende
apresentar em dados o cenário educacional nesse período, de acordo com pesquisas realizadas
entre alunos, docentes e secretarias de educação no país.
Palavras- chave: Covid- 19; Educação; Aprendizagem;
INTRODUÇÃO
A educação Brasileira vem enfrentando inúmeros desafios desde que se iniciou a pandemia
do Covid- 19, e com o fechamento das escolas devido ao alastramento de casos de pessoas infectadas. Com a transmissão em larga escala, a portaria nº 343 de 17 de março de 2020 foi publicada
em caráter emergencial pelo MEC, dispondo sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais enquanto durasse a situação de pandemia do Novo Coronavírus- Covid- 19.
Diante deste cenário as escolas se viram despreparadas para lidar com a situação e ações
demoraram a serem realizadas. De inicio foi comum as alterações nos calendários escolares, com
antecipações de férias e recessos escolares, na esperança de que a quarentena realmente duraria
em torno dos 40 dias como o próprio nome sugere, no entanto, os transtornos causados pelo vírus
e o ensino remoto perduram até os dias atuais.
As questões enfrentadas pela educação vão do despreparo dos docentes com as tecnologias
e as mídias digitais, à falta de recursos dos alunos, que não possuem acesso a internet e a computadores que tornariam possíveis o acompanhamento das aulas, diminuindo o prejuízo causado pelo
fechamento das unidades escolares.
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Diante desta questão poderemos observar no decorrer desta pesquisa que o material impresso
foi predominantemente o recurso mais utilizado pelas escolas como método de ensino, enquanto os
recursos digitais mais modernos como as plataformas educacionais e as vídeoaulas on- line ao vivo
predominaram em estados maiores com maior índice populacional e de desenvolvimento como é o
caso de São Paulo.
As mudanças ocasionadas pela pandemia afetaram diretamente docentes, que tiveram a saúde
emocional abalada devido à sobrecarga de trabalho somada ao isolamento social que mexeu com o
psicológico de todos nós, e a alunos que não obtiveram as aprendizagens adequadas nesse período,
com aumento da evasão escolar devido à necessidade de subsistência em meio à crise provocada
na economia, causando em longo prazo prejuízos irrecuperáveis.
O CENÁRIO EDUCACIONAL E A PANDEMIA DO COVID- 19 NO BRASIL: DESAFIOS PARA AS
APRENDIZAGENS
Anualmente existe a possibilidade de acompanharmos a evolução das aprendizagens e do
sistema educacional no Brasil através de pesquisas que são realizadas pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que faz um comparativo com uma média de 70
países e em pesquisas internas realizadas por instituições como o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica (SAEB), ainda o Censo escolar que apresenta as condições físicas e estruturais
das unidades escolares.
Podemos afirmar que o Brasil já não apresentava avanços significativos nas aprendizagens,
tão pouco um alto índice de aprendizagem adequada no decorrer da educação básica.
Com a situação emergencial causada pela disseminação do coronavírus e as unidades escolares fechadas em todo o território brasileiro, vimos o despreparo das secretarias de educação
de todos os estados e municípios para lidarem com a urgência da organização que o ensino remoto
trouxe, esbarrando- se em diversas questões como professores sem formação para atuarem neste
formato de ensino remoto, sem conhecimentos do uso de aplicativos educacionais e das diversas
mídias digitais a uso da educação, falta de internet e computadores para que os alunos pudessem
acessar aulas virtuais.
Desse modo os índices de aprendizagens despencaram na pandemia, causando prejuízos de
aprendizagens difíceis de serem recuperados.
Com todas as dificuldades causadas pela urgência que a situação impôs foi possível ver a
dedicação a que professores se propuseram para de algum modo fazer chegar os conteúdos das
aulas aos seus alunos.
Cordeiro aponta que (2020, p.06):
A criatividade dos professores brasileiros em se adaptar à nova realidade é indescritível no que se trata da criação de recursos midiáticos: criação de vídeo aulas
para que os alunos possam acessar de forma assíncrona além das aulas através de
videoconferência para a execução de atividades síncronas como em sala de aula.
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Uma revolução educacional sobre o quanto a tecnologia tem se mostrado eficiente
e o quanto as pessoas precisam estar aptas a esse avanço tecnológico.

No entanto, mesmo com toda essa criatividade, uma pesquisa realizada pelo TIC Educação
em 2019 demonstra que um grande percentual de docentes sente dificuldades devido à falta de formação tecnológica específica para uso pedagógico.
A ausência de formação para lidar com as tecnologias e com as mídias digitais como ferramentas de aprendizagem e mais ainda nesse momento de ensino remoto, no qual o uso da internet
e do computador tem sido predominante, foi e ainda tem sido um grande entrave para o trabalho
docente, os quais relatam as dificuldades por conta da falta de conhecimento e de habilidades em
lidar com o ambiente virtual.
Antes mesmo da pandemia 79% dos docentes pesquisados já relatavam ter alguma dificuldade
devido à falta de formação para uso do computador e internet nas aulas, como pode ser observado
no gráfico abaixo.

Fonte: Elaboração própria de acordo com dados da pesquisa TIC Educação 2019

A pandemia mostrou a necessidade da incorporação dos meios digitais ao ensino tradicional
que ainda predomina em nossa sociedade, e mais ainda da necessidade das escolas se atualizarem
tecnologicamente, aliando o uso da internet, de softwares educacionais, de computadores de mesa
e portátil e de políticas voltadas à formação docente para manter a qualidade educacional do ensino
ofertado, o que inclui professores capacitados e com metodologias que abranjam a modernidade
existente na atualidade, a isso inclui os mais variados tipos de mídias digitais.
Para Cordeiro (2020, p.10):
[...] nem todos os educadores brasileiros, tiveram formação adequada para lidarem com essas novas ferramentas digitais, precisam reinventar e reaprender novas
maneiras de ensinar e de aprender. Não obstante, esse tem sido um caminho que
apesar de árduo, é essencial realizar na atual situação da educação brasileira.

Apesar de todas as dificuldades impostas pelo ensino remoto, os professores têm tentado se
adequar a esta nova realidade que ao que tudo indica está longe de chegar ao fim, se apresentando
como uma modalidade que será utilizada em conjunto com o retorno presencial.
268

Revista Territórios

Setembro 2021

No entanto, a mudança repentina de metodologia de trabalho e os sentimentos causados pelo
isolamento social afetaram diretamente a saúde mental dos docentes. Uma pesquisa realizada pelo
Instituto Península em julho de 2020 no auge da pandemia apresentou o sentimento dos professores
em relação a tantas mudanças advindas pelo fechamento das escolas e com a realização do trabalho
de forma virtual, seja através de vídeoaulas, do ensino remoto, de aulas síncronas.
“Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios de coronavírus”

Fonte: Instituto Península Julho 2020

Segundo a pesquisa 53% dos docentes se disseram afetados pela sobrecarga de trabalho, 64%
desenvolveram um estado de ansiedade, 46% apresentam cansaço, 42% dos pesquisados relataram
ainda estresse e 20 % um estado depressivo. A pesquisa indica ainda que tais estados emocionais
sejam ainda mais frequentes nos educadores do sexo feminino. Isso ocorre porque além de lidarem
com o trabalho remunerado, se misturam a essa rotina todas as questões familiares e domésticas,
somadas ao fato do isolamento social.
Na outra ponta temos os alunos que com as dificuldades impostas pela pandemia fizeram
com que muitos jovens e adultos matriculados nos variadas etapas de ensino pensassem em desistir dos estudos, conforme dados apontados pela pesquisa juventudes e a pandemia, realizada pela
plataforma Atlas da Juventude.
O gráfico abaixo faz uma comparação entre os anos de 2020 e 2021, já passado um ano da
duração da pandemia. Em 2020 24% dos alunos adolescentes com idade entre 15 a 17 anos, já pensavam em desistir dos estudos, passando para 32% em 2021. Entre os jovens de 18 a 24 anos em
2020 a possibilidade de abandono escolar era de 29%, subindo para 49% em 2021, o maior índice
da pesquisa com um aumento de 20% de um ano para o outro. Entre os adultos de 25 a 29 anos
em 2020, 30% levaram em consideração a desistência dos estudos, passando para 47% em 2021.

Fonte: Elaboração própria de acordo com dados da pesquisa juventudes e a pandemia
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Além das dificuldades que o próprio ensino remoto impôs a essas pessoas, a necessidade de
subsistência familiar, de agregar algum recurso financeiro é o que motiva esse pensamento, visto que
estamos falando de um período no qual a economia do país foi muito prejudicada, com isso muitas
pessoas e famílias perderam seus empregos e principal fonte de renda.
Dados da plataforma JET (Plataforma Juventude, Educação e Trabalho) obtidos através de
pesquisa confirmam a desigualdade enfrentada pelos jovens de baixa renda para acessar aulas
remotas. Em 2016 apenas 33,6% dos jovens de 15 a 29 anos com renda de até ½ salários mínimos
tinham acesso a microcomputador com acesso a internet, em 2019 esse percentual passou para
apenas 18,4%. Dados que afetam diretamente a situação de aprendizagem durante a pandemia, no
qual tais recursos são estritamente necessários.

Fonte: Elaboração própria de acordo com dados da Plataforma Jet

Uma parcela considerável de alunos não conseguiu acompanhar as aulas e não realizou atividades, por inúmeros motivos, entre eles podemos destacar a falta de recursos, de equipamentos
tecnológicos, de acesso a internet e outras questões trazidas pela pandemia, fato é que de modo
geral a educação fracassou nesse período.
Uma Pesquisa realizada este ano pelo Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação)
sobre o ano letivo de 2020 aponta as estratégias utilizadas pelas redes municipais em substituição
às aulas presenciais.
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Fonte: http://undime.org.br/uploads/documentos/phpb9nCNP_6048f0cf083f8.pdf

A utilização do material impresso e as orientações pelo whatsapp foram predominantes, sendo
adotados por 95,3% e 92,9% respectivamente. 61,3% se utilizaram de vídeoaulas gravadas e 54%
de orientações on- line por aplicativos. As plataformas educacionais foram utilizadas por 22,5% e as
vídeoaulas on- line ao vivo por 21,3%, sendo estes os recursos com maior uso durante o ano letivo
de ensino remoto.
O próximo gráfico apresenta as estratégias de atividades pedagógicas mais utilizadas em 2020
de acordo com o número populacional, observando- se que os recursos mais modernos e tecnológicos foram mais utilizados em regiões com população acima de 50 mil habitantes.

Fonte: http://undime.org.br/uploads/documentos/phpb9nCNP_6048f0cf083f8.pdf

É possível notar que os apps mais especializados e as plataformas pedagógicas são uma
realidade para municípios maiores como São Paulo. Um exemplo é o Centro de Mídias da Educação
de SP (CMSP), criado pelo governo do estado de São Paulo, que disponibilizou aulas de todas as
disciplinas e interações em tempo real, com variadas formas de acesso em conjunto o professor
regente de cada escola, tirando as dúvidas e acrescentando atividades de apoio.
Em municípios menores foi predominante a utilização de material impresso e orientações em
grupos de atividades. O material impresso era disponibilizado na unidade escolar com data e horários
marcados para retirada, e posterior devolução com a lição realizada pelo aluno. Já nos grupos de
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whatsapp os docentes enviam fotos da atividade a ser realizada, sendo reproduzida pelo aluno no
caderno com retorno ao professor.
Harasim et al (2005, p.19) discorre que para que a aprendizagem ocorra basta que as pessoas
estejam de alguma forma conectadas, sejam num local físico ou através de um computador como
tem ocorrido no ensino remoto.
(…) Todos aprendem juntos, não em um local no sentido comum da palavra, mas
num espaço compartilhado, um “ciberespaço”, através de sistemas que conectam
em uma rede as pessoas ao redor do globo. Na aprendizagem em rede, a sala de
aula fica em qualquer lugar onde haja um computador, um “modem” e uma linha de
telefone, um satélite ou um “link” de rádio. Quando um aluno se conecta a rede, a
tela do computador se transforma numa janela para o mundo do saber.

De fato desde que haja a formação do docente para lidar com este tipo de ensino e o interesse e esforço por parte do aluno em continuar suas aprendizagens não seria o ensino remoto um
empecilho para o desenvolvimento escolar, desde que também disponha dos recursos tecnológicos
necessários.
Para Cordeiro (2020, p.05):
A utilização das tecnologias embasadas em metodologias ativas pode favorecer o
processo de ensino e aprendizagem de forma mais eficaz e autônoma, com foco no
desenvolvimento humano em todas as suas vertentes e voltado principalmente para
a realidade na qual vivenciamos.

A tecnologia pode e deve ser utilizada como método de ensino, e muito tem a acrescentar
para que se alcance qualidade nas práticas desenvolvidas, no entanto, a principal questão trazida
na realidade atual é que uma parte massiva dos estudantes não dispõe dos meios necessários para
participar efetivamente das aulas virtuais. O smartphone é o principal meio eletrônico utilizado pelos
estudantes brasileiros, pois não possuem computadores e tablet, e bem antes disso já ocorre à falta
de acesso a internet.
Kruppa (2020, p. 01) afirma que:
Esta experiência para leva-nos a afirmar que temos uma oportunidade para refletirmos e trazermos para a escola pública e para a sua comunidade o debate sobre
as mudanças da forma escolar, sem abrirmos mão do princípio segundo o qual a
educação escolar é uma relação humana mediada pelo conhecimento e só realizada plenamente quando de forma presencial, num diálogo cara a cara: educandos e
educadores em diálogo em mesmo ambiente físico– no prédio escolar ou em atividades planejadas fora dele.

O ensino remoto levou a sociedade a perceber o quanto é importante a escola e o professor em
suas figuras como tradicionalmente o são, e quando o digo não estou dizendo a tradicionalidade do
ensino, este deve ser adequado e modernizado conforme os avanços da sociedade como acontece
com o uso da tecnologia e da internet nas salas de aula nos dias atuais, que deveria ser normalizado
em todo ambiente escolar, digo do próprio ser humano que tem a necessidade da mediação que o
professor provoca, das interações entre os pares, tudo isso torna o aprendizado mais interessante,
mais vivo e dinâmico, principalmente para crianças que ainda estão no processo de aquisição das
aprendizagens iniciais.
Para uma pessoa já formada na educação básica com certeza se torna mais fácil gerir seu
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próprio aprendizado, pois já possui uma base de estudo que possibilita maior autonomia em seu
processo de aprendizagens.
Santos (2020, p. 223) discorre sobre as marcas que serão deixadas pelo ensino
decorrente desse período pandêmico de aulas remotas:
O ensino remoto tem deixado suas marcas... Para o bem e para o mal. Para o bem
porque, em muitos casos, permite encontros afetuosos e boas dinâmicas curriculares emergem em alguns espaços, rotinas de estudo e encontros com a turma são
garantidos no contexto da pandemia. Para o mal porque repetem modelos massivos
e subutilizam os potencias da cibercultura na educação, causando tédio, desânimo
e muita exaustão física e mental de professores e alunos. Adoecimentos físicos e
mentais já são relatados em rede. Além de causar traumas e reatividade a qualquer
educação mediada por tecnologias. Para o nosso campo de estudos e atuação, a
reatividade que essa dinâmica vem causando compromete sobremaneira a inovação responsável no campo da educação na cibercultura.

Infelizmente o ensino remoto no Brasil durante a pandemia foi de forma geral ineficaz, problemático, com grande falta de recursos para que ele de fato ocorresse com o mínimo de qualidade
àqueles que não tiveram outra opção senão a de manter os estudos a partir de seus lares.
É sabido que o Brasil levará anos para se recuperar dessa defasagem no ensino provocada
pelo baixo índice de estudos e aprendizagem, sem contar o aumento da evasão escolar provocado
pela necessidade de trabalho devido à perda de renda de muitas famílias.
Ademais outras questões como a falta de motivação de muitos estudantes, que não são estimulados a estudarem de forma autônoma, sem a presença física do professor e dos colegas.
Do outro lado professores que passaram a ter uma sobrecarga de trabalho, que tiveram que
se adaptar rapidamente com o ambiente virtual, gerando uma rotina exaustiva e estressante.
O que precisamos ter claro é que o direito das crianças as aprendizagens precisa ser garantido, e os órgãos educacionais devem prover meios para que o ensino chegue de alguma forma na
ponta que é o aluno. Seja através de aulas virtuais, de vídeos gravados, de materiais impressos, o
conteúdo precisa chegar ao aluno, o professor precisa estar à disposição para sanar as dúvidas, e
as interações entre as partes são necessárias.
O que espera- se são ações do poder público que visem diminuir tantos prejuízos causados
a educação nas escolas brasileiras, e que tenham se apercebido da importância da educação para
o desenvolvimento do país, da valorização docente, da oferta de formações em novas tecnologias
aos profissionais da educação, de garantir o acesso a internet aos alunos e a equipamentos que
garantam a continuidade do ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
São notórios os prejuízos causados para as aprendizagens dos alunos neste período pandêmico, bem como as dificuldades perpassadas pelos docentes a fim de garantir a continuidade do
ensino de forma remota.
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Formações precisam ser disponibilizadas aos docentes que os auxiliem quanto ao uso de
novas tecnologias no processo de ensino- aprendizagens, sem que se perca o caráter pedagógico
e curricular.
Aos alunos políticas públicas se fazem necessárias para garantir o acesso à internet em seus
lares, bem como equipamentos como tablet que permitam a participação nas aulas e atividades
propostas pela equipe escolar.
A situação precária da educação brasileira já se encontrava em defasagem antes mesmo da
pandemia que assola o país, no entanto, a situação emergencial fez emergir as vistas de todos a
precariedade do ensino público, as dificuldades que os docentes enfrentam em sua rotina que se já
era exaustiva e veio a piorar com a sobrecarga de trabalho.
Fato é que levará anos para a recuperação da aprendizagem perdida neste período, essa perca
afeta não apenas os alunos, mas a sociedade como um todo, pois quando a educação de um país
não tem a atenção e a qualidade que necessita, todos sofremos de alguma forma as consequências
dos prejuízos educacionais causados.
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RESUMO
Sabe-se que atualmente a educação tem sofrido mudanças significativas frente à necessidade de
distanciamento social, resultado da pandemia causada pelo COVID-19; neste sentido, o Ensino à
Distância tem se tornado a principal modalidade de escolas e universidade para dar continuidade
às suas atividades. O presente trabalho visa debater a respeito do uso das TICs no processo de
ensino e aprendizagem no âmbito da educação especial. Considerando que a tecnologia se insere cada vez mais no dia a dia das pessoas, e está presente em todos os setores, não é diferente
quando se trata de educação, especialmente num contexto de pandemia, no qual a educação é,
essencialmente, feita por meio de tecnologias de comunicação. Assim, é possível utilizar as TICs
de forma favorável à inclusão do aluno com necessidades especiais. O trabalho se desenvolve por
meio de revisão bibliográfica e busca debater a respeito de como estes recursos podem auxiliar na
aprendizagem do aluno com necessidade especial, com foco no aluno autista. Foi possível concluir
que as TICs são ferramentas muito importantes que permitem a ampliação das oportunidades educacionais, em especial de grupos tradicionalmente excluídos da educação como por exemplo, os
alunos com necessidades especiais.
Palavras-chave: Educação especial; TICs; Inclusão.
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo discutir acerca do uso das tecnologias de informação e
comunicação (TICs) como recurso pedagógico no ensino de crianças com necessidades especiais.
Justifica-se pela grande importância que têm as ferramentas tecnológicas no ensino, e a importância
da busca pela inclusão e melhorias no contexto da educação especial, além de áreas e subáreas
correlatadas, sobretudo como elementos para a otimização do processo de aprendizagem.
Mais do que qualquer outro conjunto de técnicas e ferramentas, as TICs acompanham as profundas mudanças do cenário socioeconômico, histórico, político e cultural do mundo contemporâneo.
Neste sentido, é claro que o seu uso no ensino é fator que deve ser pensado, especialmente no caso
de crianças autistas. Muita atenção acadêmica tem se dado ao assunto que vem ganhando cada vez
mais espaço na produção de artigos científicos, periódicos, além de trabalhos de pós-graduação,
despertando a atenção de especialistas e alunos.
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Em linhas gerais, far-se-á um esforço para promover uma conceituação sólida, após o que se
dará uma descrição de aspectos indispensáveis ao estudo do uso das TICs no ensino-aprendizagem
geral de crianças com autismo, o que são e como se caracterizam tais ferramentas, como elas podem
ser usadas para melhoria do ensino.
Estabelece-se como problema de pesquisa: sob a variedade de práticas de uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino-aprendizagem de que forma estes recursos podem
auxiliar no ensino e aprendizagem do aluno autista?
O objetivo do trabalho é, portanto, discutir de que maneira o uso das TICs pode ser favorável
ao ensino e aprendizagem do aluno autista. É imprescindível reconhecer o valor da tecnologia não
apenas para a vida cotidiana e para os aspectos práticos de que fazemos uso diariamente, mas
também como um elemento componente da cultura. Especialmente para a juventude, desde cedo
acostumada ao usufruto destas inovações, o reconhecimento e a consideração deste aspecto na
experiência didática são indispensáveis para evitar correr-se o risco de estimular um ensino fossilizado, com metodologias arcaicas, imutáveis e que não dialogam com a realidade do corpo discente,
consequentemente fomentando o desinteresse e o distanciamento dos estudos.
OBJETIVO GERAL
Buscar orientação em métodos de ensino durante o isolamento social. Considerando a opção de tutoriais presenciais assistidos por computador para cumprimento de horários estressantes
e inadequados, dada a desigualdade rede social brasileira, principalmente em termos de acesso à
conectividade.
OBJETIVO ESPECIFICO
•

Voltar ao trabalho, realizando atividades de ensino remoto com mais praticidade;

•

Permitir que atividades que não estão na área pretendida sejam realizadas reduzindo a
necessidade de substituição presencial;

•

Busca de estratégias para se inserir na onda do ensino a distância.

JUSTIFICATIVA
Com a necessidade de um nível de comunidade para reduzir novas transferências Coronavírus, instituições educacionais precisavam montar salas de aula em grande parte das instituições de
ensino, dando continuidade ao processo educacional por meio de ensino remoto ou fora do local.
PROBLEMÁTICA
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A educação de qualidade tem suas próprias abordagens, ensino e aprendizagem que agora
não podem ser consideradas. O que somos e o que vemos em nossas pesquisas sobre educação,
agora é a transformação de métodos de emergência das redes tradicionais de educação presencial.
INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Os documentos oficiais que garantem a inclusão como a Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948, ela expressa, no Artigo 26, que a educação é um direito de todos; deve ser gratuita; o ensino fundamental (elementar) obrigatório; o ensino técnico e profissional generalizado e o
ensino superior aberto a todos em plena igualdade.
Na Constituição de 1988, a Educação Especial, ganha um novo destaque, onde através
do artigo 208, o Estado assume o dever de assegurar a educação inclusiva efetivamente, com
atendimento educacional especializado para os indivíduos portadores de necessidades especiais,
preferencialmente no ensino regular, essa lei foi o pontapé inicial para que a efetivação da inclusão
começasse a dar os primeiros passos.
A Educação Especial e Inclusiva, tornou-se um tema bastante debatido nos últimos anos,
principalmente no que tange, incluir esses alunos em escolas de ensino regular. Atualmente, a atual
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), que
é de 2008. Enfrenta forte oposição de alguns grupos de educadores que tratam do assunto,
defendendo a separação das pessoas com deficiência indo na contramão da perspectiva social
que aponta para a supressão das barreiras e na promoção da acessibilidade, e não separação
dos alunos com e sem deficiência.
Em 1994, foi homologada a LDB 9394/96, gerando um extenso processo de transformações no
sistema educacional brasileiro, entre essas transformações a implantação da política de inclusão das
pessoas com necessidades especiais na rede regular de ensino, transformando a sistema adotado até
então, que excluía e segregava essas pessoas em instituições especializadas. A aprovação da LDB
consolidou a proposta de educação inclusiva que estabeleceu que as pessoas com necessidades
especiais devem participar em condições de iguais do processo educativo das escolas regulares.
Desta maneira, a escola passa a se tornar, portanto, para todos.
Em 1999 foi criado o decreto nº 3.298, que estabeleceu a Política Nacional de Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, nesse decreto foi constituído o conceito de deficiência, estabeleceu
quem são esses sujeitos e, a partir daí, como assegurá-los.
Num panorama de Escola Inclusiva é indispensável compreender que incluir não é unicamente
matricular um aluno em um ambiente escolar e achar que a inclusão já esteja efetivada. Se assim for,
ou seja, se o investimento na qualidade de ensino não se tornar uma ação constante, a demanda das
matrículas desse alunado na classe comum pode resultar em rejeição cada vez mais proeminente e
em desencadear maior dificuldade de estudar junto com os outros alunos. Em virtude disso, a escola
deve oferecer oportunidade para esses alunos desenvolverem suas habilidades e aprendizagens,
condizentes com suas limitações ou superdotações.
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A TECNOLOGIA ENQUANTO ALIADA DA EDUCAÇÃO
Para os adolescentes que estão integrados no mundo do século XXI, onde eles sentem uma
necessidade incontrolável de consumir tecnologia e que não aceitam apenas serem sujeitos passivos
no ato do ensino- aprendizagem, o professor deve buscar o equilíbrio entre aquilo que precisa ser
ensinado, o que deve ser aprendido e a vontade do aluno em adquirir conhecimento.
A tecnologia como ferramenta desenvolve habilidades de pensamento, educação inclusiva e
ajuda a envolver-se em questões complexas, a desenvolver abordagens para resolver problemas de
responsabilidade individual e em grupo, para aumentar seu aprendizado. Outras vantagens do uso
da tecnologia na educação são:
ACELERAR E DESENVOLVER O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES
Os alunos poderão adquirir novas informações em menos tempo. Eles terão tempo suficiente
para classificar suas crenças e participar de discussões nos modos online e offline, obterão recursos
educacionais proporcionais à sua velocidade, comunicarão com o professor e o grupo no momento
certo e terão tempo suficiente para ler, entender e responder às perguntas.
Nesse caso, a flexibilidade e o aprendizado autodirigido e também o aprendizado individual
serão facilitados; e a busca e exploração eficazes de informações serão fortalecidas (RAHMANI et
al., 2006). Hoje, o desenvolvimento de comunidades culturais depende de convergência e interação,
diálogo e troca de informações, conhecimento e cultura humana.
APOIAR A APRENDIZAGEM ATIVA E VÁRIAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM
Tanto o aluno quanto o professor têm participação ativa no processo de aprendizagem. Neste
método, eles não ensinam, mas através do diálogo entre os alunos e da aplicação de conceitos e
técnicas, eles aprenderão e se desenvolverão.
Além disso, alunos e professores podem obter amplos recursos de aprendizado usando
essa tecnologia; aumentam seu desejo de aprender e várias formas de aprendizado. Aprendizagem
colaborativa e aprendizagem baseada em projetos são alguns exemplos que podem ser facilitados
usando esse método (RAHMANI et al, 2006).
APRIMORE A APRENDIZAGEM E A INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS, PROFESSORES E PROGRAMAS E COMUNICAÇÃO
Com base na tecnologia, refere-se à interação em tempo real e pode ser estimulante para os
alunos, fornecer feedback em tempo real, alunos motivados a participar de atividades para aumentar
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e melhorar as habilidades e ideias de comunicação (BERGE, 1995).
A maioria dos pesquisadores enfatizou o valor da interação, incluindo Checkering e Gamson
(1987), os alunos interagem entre si e a interação entre alunos e professores é um importante indicador de qualidade nas universidades.
As práticas de comunicação, especialmente a comunicação assíncrona baseada em tecnologia, a interação cognitiva ou social entre professores e alunos, o aprendizado autodirigido e a pessoa
independente, melhoram e ampliam o conhecimento dos participantes.
ATENÇÃO, CRESCIMENTO E MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS
Aproveitar as possibilidades audiovisuais para entender qualquer material e aumentar a produtividade do trabalho será considerado não apenas como uma ferramenta, mas também como um
instrumento de mudança e inovação no treinamento.
O uso da tecnologia ajudou a criar as condições incorporadas nas mentes dos alunos e a aumentar a compreensão das lições, além de ajudá-los a aprender e explorar; portanto, a produtividade
no sistema educacional aumentará.
DESENVOLVER E PROMOVER A HABILIDADE EM ALFABETIZAÇÃO INFORMACIONAL
A habilidade em alfabetização informacional é coletar, processar e disseminar informações
como texto, gráficos e trocar essas informações sobre o ambiente de ensino e aprendizagem que,
no treinamento de base tecnológica, fortalecem a capacidade do aluno em processo de coleta e
informação.
EDUCAÇÃO CENTRADA NO ALUNO
A aplicação de novas tecnologias na sala de aula, seja durante todo o aprendizado em grupo,
seja por videoconferência ou pelo uso da educação virtual, colocará os alunos no centro do processo
educacional.
O PAPEL E O STATUS DOS PROFESSORES NO TREINAMENTO DE BASE TECNOLÓGICA
Como o treinamento baseado em tecnologia é uma educação centrada no aluno, em vez de
depender do professor, houve mudanças fundamentais nos papéis e responsabilidades do professor
e no processo de aprendizagem.
Os alunos podem facilitar seu processo de aprendizado com a ajuda da tecnologia e educados
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sem restrições de tempo e lugar; em tal atmosfera, eles podem facilmente coletar e analisar dados,
testando hipóteses, projetando experimentos e tirando conclusões. Porque a utilização das ferramentas e tecnologias reduz algumas limitações na sala de aula (KELLY; MCANEAR, 2002).
A tecnologia da informação e comunicação sugere várias possibilidades para o desenvolvimento e crescimento do modelo tradicional de ensino e treinamento, com base em novos recursos
para os professores.
Os professores devem ser capazes de organizar diferentes tipos de programas de E-learning;
eles precisam mudar as aulas de um humor estático, que neles a consciência é dos professores para
os alunos - para um ambiente centrado no aluno com um método dinâmico.
Que o aluno possa se comunicar com outras pessoas através da Internet. Nesse caso, a
professora é compartilhada no conhecimento produzido por outras pessoas e muda seu papel como
uma das fontes de conhecimento.
O desempenho do professor nas salas de aula e em outros ambientes de aprendizagem é
influenciado por fatores como sua visão do ensino, suas crenças sobre o assunto e a situação existente, seu conhecimento do assunto, suas habilidades profissionais em gestão e organização, suas
características pessoais, comportamentos de ensino e situações.
Com a implementação da tecnologia no dia a dia escolar é possível incentivar a realização
de pesquisas interdisciplinares, estimular novos métodos de ensino e modificar a atuação do professor dentro de sala de aula. Essas novas tecnologias podem ajudar a elaborar, utilizar e avaliar os
diferentes processos educacionais, além de desenvolver um novo paradigma no meio da educação.
Conforme Oliveira, Moura e Sousa (2015) os sistemas baseados em computador têm um
grande potencial para fornecer material de ensino e aprendizagem. O rápido desenvolvimento da
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), particularmente a internet, é um dos fenômenos
mais fascinantes que caracterizam a Era da Informação.
As TICs potencializam o acesso à informação, possibilitam novas formas de comunicação e
servem para muitos serviços on-line nas áreas de comércio, cultura, entretenimento e educação.
Na última década, no Reino Unido, houve um crescimento no apoio ao uso de tecnologia no ensino
e aprendizagem no ensino superior (ES). Em particular, desde 1993, o Programa de Tecnologia de
Ensino e Aprendizagem (TLTP) promoveu a criação de materiais de base tecnológica para uso em
todo o setor de ES (ALMEIDA, 2009).
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são chamadas de coleção variada de
equipamentos e recursos tecnológicos utilizados para se comunicar. Eles também são usados de
gerar, distribuir, coletar e administrar informações. As TIC são uma força que mudou muitos aspectos
da maneira como vivemos. As Tecnologias de Informação e Comunicação consistem em hardware,
software, redes e suportes para coleta, armazenamento, processamento, transmissão e apresentação
de informações (voz, dados, texto, imagens), bem como serviços relacionados (ALMEIDA, 2009).
As TICs podem ser divididas em dois componentes: infraestrutura de Informação e Comunicação
(ICI), que se refere a recursos físico sistemas e redes de telecomunicações (celular, broadcast, cabo,
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satélite, postal) e o serviços que os utilizam (internet, voz, correio, rádio e televisão) e Informações
de Tecnologia (TI) que se refere ao hardware e software de coleta de informações armazenamento,
processamento e apresentação.
Conforme Brunner e Tedesco (2003) o conceito de uma “divisão digital” existe há quase tanto
tempo quanto as TIC publicamente disponíveis. A introdução das TIC como ferramenta de apoio
ao setor educacional iniciou discussões substanciais desde o final dos anos 90. Há uma década, a
ênfase estava na educação técnica e profissional e treinamento de professores. Nos últimos anos,
um número crescente de organizações internacionais e agências de desenvolvimento adotaram o
potencial das TIC para apoiar o setor da educação.
A UNESCO desempenhou um papel importante ao liderar a iniciativa de Educação para Todos
para aproveitar potencial das TIC. Essas têm um grande potencial para disseminação de conhecimento, aprendizado efetivo e desenvolvimento de serviços educacionais mais eficientes.
Ao analisar a integração das TIC para apoiar a consecução dos objetivos educacionais, pode-se concluir que, após quase uma década de uso das TIC para estimular o desenvolvimento, as
tecnologias ainda não estão totalmente integradas em atividades de desenvolvimento e conscientização, por mais que isso seja necessário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão caminha em passos muito lentos. O que se tem nas escolas atuais não pode ser
considerado inclusão, uma vez que muitos ainda não enxergam o aluno com deficiência como alguém
normal, como um aluno igual a todos os outros, os quais também têm suas particularidades e suas
dificuldades, afinal, todos possuem dificuldades.
O aluno com deficiência também não se sente incluso. Enquanto a escola não for capaz de
oferecer ao aluno com deficiência o sentimento de pertencimento ao local, ainda não poderemos
chamar de inclusão o que se tem tentado fazer nas escolas regulares do Brasil. Neste sentido, tem-se uma situação delicada, especialmente frente à educação à distância, que é a modalidade que
atualmente tem sido empregada pela maior parte das escolas.
É possível concluir que melhorar a qualidade da educação e da instrução é uma preocupação
vital, predominantemente no momento da disseminação e desenvolvimento da educação. As TICs
podem melhorar qualidade da educação de várias maneiras, inclusive e, especialmente quando se
trata da educação especial (BARROS, 2009).
As TIC possibilitam a aprendizagem assíncrona, ou a aprendizagem caracterizada por um
intervalo de tempo entre entrega de instrução e sua recepção pelos alunos. Os materiais do curso
on-line, por exemplo, podem ser acessados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Professores e alunos
não precisam mais confiar apenas em livros impressos e outros materiais em mídia física alojados em
bibliotecas (e disponíveis em quantidades limitadas) para suas necessidades educacionais. Com a
Internet e a World Wide Web, uma riqueza de materiais de aprendizagem está disponível para todos
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os estudantes que desejam aprender (ALMEIDA, 2009).
Do ponto de vista desfavorável do uso da tecnologia, tem-se que a mesma acaba estimulando
a preguiça dos alunos e também é facilmente uma ferramenta que desvia o aluno do principal foco
da escola que é a construção do conhecimento. Assim, tem-se alunos que não prestam atenção na
aula pelo uso do celular ou computador para outras finalidades. Assim, a tarefa do professor é mediar
esta relação, ensinando e orientando no uso das TICs para o ensino.
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RESUMO
O artigo procura demonstrar a importância do lúdico como recurso facilitador para a prática de
ensino em saúde, em especial o uso do teatro infantil como instrumento de comunicação, intervenção, e aprendizado. O conceito da carta de Ottawa como referencial de promoção da saúde ,e o
desenvolvimento de habilidades pessoais para o entendimento das interfaces da vida. A brincadeira
como interação para o aprendizado significativo e de construção do conhecimento e os doutores
da alegria como exemplo de trabalho teatral. O profissional em ambientes hospitalares tem como
função acompanhar e intervir no processo de aprendizagem do educando, fornecendo ajuda ao
aluno-paciente com compreensão ao processo da doença. Explicando os procedimentos médicos e
auxiliando a criança e o adolescente na adaptação hospitalar. As atividades pedagógicas favorecem
o paciente na sua recuperação.
Palavras-chave: Lúdico; Teatro; Promoção da saúde.
INTRODUÇÃO
Este artigo visa uma maior reflexão sobre a questão do lúdico como uma maneira atraente e
divertida de aprender e procura desenvolver uma linha de ideias que venham a colaborar com uma
promoção a saúde e educação inovadora
Embora a ludicidade ainda seja pouco explorada pelas escolas e ambientes hospitalares, a
sua inclusão como meio facilitador da aprendizagem é de grande importância para o desenvolvimento
deste processo, haja vista que, jogos e brincadeiras tendem a tornar o ambiente agradável e que
este tem um significado relevante na vida das crianças.
Somente um ambiente motivador e enriquecedor serão capazes de despertar a curiosidade,
a observação e a intuição possibilitando a produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento.
Os ambientes escolares/hospitalares precisam inovar sua prática diária, bem como os ambientes, os quais além de ser um espaço estimulante, necessita contar com educadores realmente
preparados para acompanhar a criança nesse processo de descobertas e de crescimento, compre284
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endendo que ela tem uma forma diferente de ver o mundo e o desenvolvimento de suas habilidades e
potencialidades passa pela maneira de como o educador/ pedagogo vê e sente essa prática, portanto
esse deve ser participante ativo das brincadeiras proposta mostrando interesse e alegria.
Nesse sentido, o lúdico é o principal caminho a ser trilhado pelo educador, pois as atividades
lúdicas contribuem para um trabalho pedagógico favorável às possibilidades do crescimento integral
do ser humano.
Os brinquedos e os jogos possuem um significado relevante para a vida da criança, porque
propiciar-lhe o entendimento, tanto da construção do saber, como da expressão de seus pensamentos
e afetos, incentivando o desenvolvimento da imaginação e a habilidade em ela buscarem alternativas
para resolver conflitos e situações problemas, bem como à compreensão de regras, leitura, contagem
e outras habilidades educacionais relevantes.
Para que a inclusão do lúdico como instrumento facilitador da aprendizagem tenha êxito se
faz necessário considerá-lo, não apenas como objeto de lazer, mas também como uma ferramenta
fundamental para explorar habilidades, despertar a autocrítica, auxiliar no desenvolvimento físico,
cognitivo, afetivo e, principalmente, motivador do ensinar e aprender. E neste contexto o papel do
professor é fundamental como orientador, alguém que auxilia na busca de soluções, na conquista da
autonomia e da autoconfiança, promovendo a socialização e procurando fazer que a criança aprenda
a lidar com suas emoções e a descobrir o mundo.
O professor precisa estar atento às necessidades da criança, auxiliando-a a pensar nas possibilidades, a antecipar os resultados de suas ações e a compreender o valor de cumprir seus deveres
e respeitar o direito do outro, regras essas indispensáveis para obter-se uma boa convivência.
CARTA DE OTTAWA PRIMEIRA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DA
SAÚDE
Ottawa, novembro de 1986 A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde,
realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, apresenta neste documento sua Carta de
Intenções, que seguramente contribuirá para se atingir Saúde para Todos no Ano 2000 e anos subsequentes. Esta Conferência foi, antes de tudo, uma resposta às crescentes expectativas por uma
nova saúde pública, movimento que vem ocorrendo em todo o mundo. As discussões localizaram
principalmente as necessidades em saúde nos países industrializados, embora tenham levado em
conta necessidades semelhantes de outras regiões do globo. As discussões foram baseadas nos
progressos alcançados com a Declaração de Alma Ata para os Cuidados Primários em Saúde, com
o documento da OMS sobre Saúde Para Todos, assim como com o debate ocorrido na Assembleia
Mundial da Saúde sobre as ações intersetoriais necessárias para o setor.
DESENVOLVENDO HABILIDADES PESSOAIS
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A promoção da saúde apoia o desenvolvimento pessoal e social através da divulgação e informação, educação para a saúde e intensificação das habilidades vitais.
Com isso, aumentam as opções disponíveis para que as populações possam exercer maior
controle sobre sua própria saúde e sobre o meio-ambiente, bem como fazer opções que conduzam
a uma saúde melhor. É essencial capacitar as pessoas para aprender durante toda a vida, preparando-as para as diversas fases da existência, o que inclui o enfrentamento das doenças crônicas e
causas externas. Esta tarefa deve ser realizada nas escolas, nos lares, nos locais de trabalho e em
outros espaços comunitários. As ações devem se realizar através de organizações educacionais,
profissionais, comerciais e voluntárias, bem como pelas instituições governamentais.
A prática da educação em saúde é uma das atividades que requer grande atenção dos profissionais de saúde. Por sua magnitude, a educação em saúde deve ser entendida como uma importante
vertente à prevenção e na prática deve estar preocupada com a melhoria das condições de vida e de
saúde das populações, ou seja, significa contribuir para que as pessoas adquiram autonomia para
identificar e utilizar as formas e os meios para preservar e melhorar a sua vida.
A educação e a saúde são espaços de produção e aplicação de saberes com vistas ao desenvolvimento humano, em que se pode compreender interseção e modo de operá-las que muitas vezes
é feito de forma inconsciente. Portanto, é perceptível que o profissional de saúde pratica educação
em saúde em seu dia a dia, sem que se perceba como tal.
Atualmente, há uma compreensão de que todo profissional de saúde é educador, esses trabalhos são desenvolvidos por nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, pedagogos, médicos e outros.
No entanto, a educação em saúde tem sido um grande desafio para aqueles que têm a intenção de trabalhar com saúde.
O LÚDICO COMO RECURSO
No caso da área da saúde, uma das principais populações assistidas é a infantil, sendo o
lúdico um ótimo recurso didático para os educadores ou estratégia de ensino em saúde para a área
da saúde , além de ser um rico instrumento para a construção do conhecimento O teatro educativo
pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem e ainda ser prazeroso, interessante e desafiante
para qualquer público independente da idade.
O lúdico é uma linguagem expressiva que possibilita conhecimento de si, do outro, da cultura
e do mundo, sendo um espaço genuíno de aprendizagens significativas.
De acordo com o pensamento de Piaget (1996), as crianças só são livres quando brincam entre
si, ocasião em que criam e desenvolvem sua autonomia, sendo outra criança o melhor brinquedo
didático que elas podem explorar. Complementando essa premissa com as de Vygotsky (2001), o
brincar também funciona como agente de socialização, um balizador das relações humanas.
O brincar requer imaginação criativa, apropriação de normas de comportamento e de vida
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em grupo. Nesse sentido, o educador deve ter consciência das características desses aspectos na
sociedade a que pertence e conhecer as fases que caracterizam a evolução cognitiva e afetiva das
crianças em relação ao brincar em diferentes concepções teóricas para poder elaborar intervenções
adequadas junto ao seu grupo de trabalho.
O brincar é a atividade própria da infância, o meio de estar diante do mundo social e físico, a
maneira como a criança interage com objetos e pessoas, lida com seus conflitos e questionamentos:
ela tem o direito de brincar, enquanto o educador tem o dever de possibilitar o exercício desse direito,
assegurando seus sonhos e o prazer de conviver com as pessoas.
A brincadeira serve para provar experiências, múltiplos movimentos e sensações, que viabilizam a vivência de determinadas situações com segurança, sendo uma simulação da realidade. Cabe
ainda destacar a importância da interação com a natureza, da constituição de vínculos afetivos entre
sujeitos e seu espaço, sensibilizando-se com o ambiente e sentindo-se pertencente a ele.
Brincar é importante à criança, e a equipe profissional deve reconhecer essa necessidade,
propiciar meios para sua realização e incorporá-la de forma sistemática na assistência diária que
facilita a brincadeira da criança.
Se esta necessidade não for suprida, poderá ocasionar distúrbios comportamentais, como:
alterações no sono, irritabilidade excessiva, agressividade, falta de adequação social e o não favorecimento de desenvolvimento e crescimento saudável da criança.
A brincadeira pode ser classificada em dois tipos: a recreacional, atividade não estruturada,
na qual a participação da criança é espontânea, a fim de obter prazer, promover a interação entre
crianças, e terapêutica, atividade estruturada, conduzida por profissionais que conhecem sua técnica
de aplicação e visa a promover o bem-estar físico e emocional da criança que vivencia uma situação
incomum à sua idade
Dentre as brincadeiras terapêuticas, encontramos a ludoterapia e o brinquedo terapêutico, este
se fundamenta na função catártica do brinquedo e aplica princípios de ludoterapia. Cabe descrever
a diferença entre essas duas modalidades de intervenção.
Ludoterapia: é uma técnica psiquiátrica, utilizada para tratamento de crianças com algum
distúrbio psicológico, sua meta é facilitar a compreensão dos comportamentos e sentimentos pela
própria criança. Deve ser conduzido por um psiquiatra, psicólogo ou enfermeiro especializado em
um local preparado para esse fim.
Brinquedo Terapêutico: é um brinquedo estruturado que possibilita à criança aliviar a ansiedade
gerada por experiências atípicas para sua idade que costumam ser ameaçadoras e requerem mais
do que recreação, para que sejam resolvidas.
Não exige local específico para sua aplicação. As sessões de brinquedo terapêutico são de 15
a 45 minutos, podem ser feitas diariamente ou apenas uma vez e seu principal objetivo é favorecer
ao profissional a compreensão das necessidades da criança.
De acordo com sua finalidade e a intenção de seu uso, o brinquedo terapêutico pode ser
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classificado em três tipos:
Brinquedo Terapêutico Dramático: sua finalidade é permitir à criança exteriorizar as experiências que têm dificuldade de verbalizar, a fim de aliviar tensão, expressar sentimentos, necessidades e medos
Brinquedo Terapêutico Instrucional: indicado para preparar e informar a criança dos procedimentos terapêuticos a que deverá se submeter, com a finalidade de se envolver na situação e
facilitar sua compreensão a respeito do procedimento a ser realizado.
Brinquedo Terapêutico Capacitador de Funções Fisiológicas: utilizado para capacitar a
criança para o autocuidado, de acordo com o seu desenvolvimento, condições físicas e prepará-la
para aceitar a sua nova condição de vida. Na sessão do brinquedo terapêutico, além dos materiais
específicos referentes ao procedimento a ser realizado na criança, deve-se assegurar-lhe, um ambiente aconchegante e seguro, pois é essencial que durante a sessão de brinquedo terapêutico, ela
perceba a presença de um adulto aceitador que a encoraje a expressar se.
A organização das unidades pediátricas segundo padrões da medicina flexineriana, considera
se como científico o que pode ser mensurável, objetivo é controlado por meio de experimentos e
relega se por que não dizer refuta se as emoções e a subjetividade.
Com os avanços da tecnologia e os profissionais de saúde de todo aparato de medicina co
hospitalar encontram-se preparadas para o tratamento da doença, neste processo cabe ao paciente
aplicar aceitar e concordar com o tratamento. Outros autores ,com os quais concordam advogam a
necessidade de se mudar o enfoque ou seja centrar o olhar na criança e no adolescente enfermo
e não na doença, e nesta perspectiva a arte a recreação ,o lazer e o brinquedo também ganham
importância em todas as instituições do mundo, já reconhecem o valor social e terapêutico da arte
aplicada à medicina.
E a tendência de incluí- la entre as atividades hospitalares é crescente, e diversas formas de
expressões artísticas têm sido desenvolvidas em hospitais desde as clássicas como o teatro, pintura
,desenho, mímica, literatura, até o teatro clown. Clow no processo terapêutico; Os doutores da alegria
como exemplo.
Em 1986 Michael Christensen, diretor do Big Apple circus de Nova Iorque foi convidado a
participar das comemorações do dia do coração na Colômbia presbyterian babies hospital ,quando
optou por fazer uma saturação às rotinas médicas hospitalares, utilizando o teatro clown. O resultado surpreendeu a todos ,pois as crianças que se encontravam deprimidas e apáticas participaram
ativamente das atividades propostas.Após outras visitas ,o hospital decidiu investir na continuidade
do trabalho nascendo então a clown carré Unit.
Em 1988 Wellington Nogueira ,ator Brasileiro que na ocasião morava em nova Iorque, Passou
a integrar a trupe do clown care unit,e ao retornar ao Brasil em 1991 criou um programa irmão do
clown care unit do big Apple Circus ,iniciando as atividades no hospital e maternidade nossa senhora
de Lourdes ,em São Paulo. O projeto Brasileiro batizado de Doutores da alegria , tinha como objetivo
utilizar a arte do teatro clown para avaliar a necessidade das crianças hospitalizada e colocar ao seu
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dispor truques ,mágicas e malabarismo.Com isso devolver a criança um pouco do controle sobre o
corpo e sobre sua vida que lhe é totalmente retirado quando se encontra enferma e hospitalizada e
ainda favoreceria uma atitude mais positiva e ativa em relação à enfermidade e sua recuperação.O
humor é um recurso essencial para auxiliar na superação dos traumas inerentes aos processos de
enfermidade e interação , e também na restituição da alegria que é parte integrante da vida da criança.
O uso da ludicidade e o teatro como recurso de interação na comunicação e da expressão, em
busca da autonomia, oteatro pode ser ressaltado como uma estratégia não convencional de promoção
da saúde, que se desenvolve mediante a linguagem teatral, e que é capaz de enriquecer as ações
educativas, na medida em que se trata de um adequado instrumento de comunicação, expressão
e aprendizado. Trata-se de uma modalidade de ensino-aprendizagem criativa, estimulante, integradora e participativa, que intensifica as diversas trocas de saberes, favorecendo o conhecimento e a
construção de novas relações entre as pessoas e o ambiente (JORGE et al., 2011).
Trata-se de uma estratégia para a utilização das tecnologias leves em saúde na procura da
integralidade do cuidado, no sentido de reduzir o sofrimento, melhorar a qualidade de vida e desenvolver a autonomia das pessoas para viverem a vida (JORGE et al., 2011).
A palavra teatro tem sua origem no vocábulo grego theatron, que denota “local de onde se
vê” - plateia. Significa em estratégia facilitadora para o ensino-aprendizado de temas relacionados
à educação em saúde, ao abrir espaço para novas perspectivas pedagógicas, com base em uma
abordagem lúdica e inovadora.
O lúdico é considerado elemento estruturador da vida e unidade estrutural do ser humano,
o homo ludens. Possibilita experiências e a troca na dinamicidade das relações nas presenças compartilhadas e na superação das rotinas, transcendendo os determinismos para retomar o jogo da
vida, da fantasia que nutre o ser/estar no universo das relações.
Enquanto estratégia lúdica o teatro humaniza a prática, pois contempla os sentimentos, as
sensações e a intuição, tanto quanto a razão. Considera, também, o imaginário, os desejos e os
sonhos das pessoas, superando potencialmente as tradicionais fronteiras estabelecidas entre as
disciplinas e permitindo a busca para a formação da cidadania, com a participação de todos os envolvidos como sujeitos da história.
Na modalidade de teatro de fantoche as encenações são realizadas com fantoches, os quais
se mostram versáteis e espontâneos, a depender da habilidade de quem os manipula. Sua manifestação, feita com a mão do ator, traz facilmente emoções à tona.
Um trabalho educativo possibilita o aperfeiçoamento de métodos e práticas capazes de cooperar com a plena realização do potencial de saúde de comunidades e indivíduos em seus diferentes
períodos evolutivos.
É necessário, portanto, que as ações educativas permitam uma abordagem criativa, que possa
facilitar a aprendizagem individual e coletiva, buscando a autonomia do sujeito e sua capacidade de
autorreflexão e crítica no cuidado de si e do outro.
Surge daí a necessidade de buscar novas estratégias para implementar eficazmente a educa289
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ção em saúde, no sentido de multidimensionar a assistência, por meio de práticas diferenciadas que
se comunicam com os preceitos estabelecidos pelas políticas públicas de saúde adotadas no país.
Segundo Costa Albuquerque (1997), “a teatralização é um dos meios mais eficazes que se conhece
para comunicar, educar e motivar as pessoas”.
O teatro como estratégia não convencional, a partir do lúdico, mediante a linguagem teatral,
capaz de enriquecer as ações educativas, na medida em que se trata de adequado instrumento de
comunicação, expressão e aprendizado. Além disso, configura-se como modalidade de ensino-aprendizagem criativa, estimulante, integradora e participativa, que intensifica as diversas trocas de saberes, favorecendo o conhecimento e a construção de novas relações entre as pessoas e o ambiente.

“Fonte: Própria (2021)“

O teatro enquanto modalidade pedagógica lúdica implica desvencilhar-se do modelo tradicional,
em direção à concretização de uma prática fecunda e inovadora.
Traduz ruptura, movimento, vozes e sonhos, que permitem encenar de forma ousada e criativa
a realidade dos sujeitos envolvidos. Incita dessa forma, o autoconhecimento, o pensamento autônomo
e crítico, o crescimento pessoal e coletivo, e facilita a socialização, integrando arte e educação em
um único espaço: o palco da vida.

“Fonte: Própria (2021)“

A prática educativa em saúde atua como um processo de aprendizagem e reflexão, estabelecendo estreito contato com as situações do cotidiano, em seus intrincados aspectos culturais,
sociais, políticos e econômicos. Ao considerar a contínua interação entre homem e mundo, permitem
construir coletivamente o conhecimento, capacitando as pessoas a assumirem criticamente a solução
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dos problemas de saúde-doença.
O teatro permite, não só o processo de socialização através das interações, mas amplia o
universo da cultura, tornando possível o desenvolvimento de várias habilidades, destacadas na Teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1995), em que ressalta que o ser humano possui sete
tipos de inteligências- espacial, musical, corporal, interpessoal, intrapessoal, linguística e lógico-matemática- todavia, a partir de diferentes vivências e estímulos. No fazer teatral, os indivíduos podem
experimentar principalmente a inteligência interpessoal, na tentativa de compreensão de processos
de formação social e do “eu”.

“Fonte: Própria (2021)“

Educação Infantil deve estar pautada na vivência experimental dos conteúdos a serem trabalhados. O que for vivenciado será facilmente aprendido, o que não for, poderá ser esquecido. Brincando, a criança entra no mundo do imaginário, desta forma a inserção do lúdico dentro do trabalho
pedagógico é uma ferramenta reconhecidamente eficaz, parte do imaginário infantil e é de extremo
interesse para as crianças.

“Fonte: Própria (2021)“
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Como coloca Jones (1996): identificação, ajuda a criança a aceitar situações desagradáveis
e a resolver conflitos.
Através do jogo e do faz de conta, a criança procura compreender como as coisas se dão de forma cognitiva e afetiva, além de se apropriar das vivências e as
internalizar, tornando o teatro tendo o poder de reunir todas as artes em si mesmo.
(Jones,1996, p.114).

Nele, estão presentes as artes plásticas e cênicas que juntas trazem à tona sentimentos
prazerosos e reflexões sobre determinados temas, o que é ideal para a abordagem de trabalhos na
educação infantil, desenvolvimento de habilidades, abordagem para situações do cotidiano.
Existem muitas formas de teatro, entre as quais, o teatro de fantoches. Fantoche é um boneco
feito de acordo com a caracterização dos personagens que fazem parte da história a ser contada, e
em cujo corpo, o manipulador esconde a mão que utiliza para dar movimento ao personagem. Em
geral, o mesmo manipulador dá voz ao boneco e, do somatório de vários fantoches, tantos quantos
forem necessários, cria-se a história que se pretende apresentar para a plateia.
Segundo Souza (2007),trabalhar com fantoches envolve o espectador pelos seus cinco sentidos físicos e, especialmente, pelo aspecto emocional. Toda a atenção é então concentrada na
diversão e no aprendizado, que por meio desta linguagem lúdica, torna-se de fácil compreensão
para a plateia, podendo servir como um bom modo de alerta para a prevenção de doenças e outros
agravos através de personagens fictícios que veiculem informações sobre saúde de forma alegre,
mas também clara e objetiva.

“Fonte: Própria (2021)“

O momento da apresentação dos fantoches é descontraído e prazeroso, favorecendo a
desinibição tanto dos intérpretes (também pelo fato de estarem menos expostos) quanto dos seus
expectadores, constituindo estratégia eficaz para o desenvolvimento de habilidades e construção
de conhecimentos, em meio a uma divertida brincadeira, ver no mundo, se perceberem e perceber
o outro e a sua relação com os outros.
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Assim, pedagogicamente o teatro busca mostrar o comportamento social e moral, por meio
do aprendizado de valores e pelo bom relacionamento com as pessoas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao revisitar algumas importantes metodologias educacionais que contribuíram ao longo do
tempo para o processo de ensino-aprendizagem, refletimos como os processos educativos baseados
nos princípios de uma pedagogia crítica, transformadora e abrangente contribuem para o elo entre
educação e saúde que queremos.
A promoção da saúde tem em seu cenário de atuação espaços privilegiado para a efetivação desses processos por meio de estratégias, que buscam superar as concepções tradicionais de
educação incorporando no cotidiano de suas práticas o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade,
a gestão compartilhada dos processos de trabalho e a participação social.
O objetivo é a integralidade como ação resultante da interação dos atores envolvidos, tecendo
propostas democráticas, uma vez que a promoção da saúde está em constante interação com os
processos de viver da comunidade, ou seja, das reais necessidades de saúde das pessoas, projetando dessa forma possibilidades para transformações significativas na qualidade de vida, por ser
uma grande ferramenta de transformação, oportunizando a produção de novos acordos coletivos no
trabalho e na comunidade, ampliando horizontes para participação social, para a democratização
do saber e para a cidadania.
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RESUMO
A Educação Infantil desenvolve uma linguagem que organiza o pensamento cognitivo, organizando
os signos a serem desenvolvidos no espaço e no tempo, trazendo a possibilidade de trazer reflexão
a criança sobre o mundo. É fundamental assegurar o ensino presencial nesta etapa escolar, contribuindo para que as crianças possam entender e construir seu cotidiano e parte do seu mundo a partir
das diferentes linguagens. Assim, a presente pesquisa discute as implicações da Educação Infantil
no desenvolvimento das crianças da Educação Infantil, passando inicialmente por uma discussão
história das concepções de infância. Os resultados encontrados indicaram que o ensino presencial
nesta fase é de fundamental importância para o desenvolvimento sociocognitivo das mesmas, já
que nos encontramos em tempos de ensino remoto devido a pandemia.
Palavras-chave: Educação Infantil; Desenvolvimento Infantil; Ensino Remoto.
INTRODUÇÃO
Discutir a infância nem sempre é uma tarefa fácil. Porém, para termos uma noção global do
que acontece nessa fase, é necessário retomarmos a infância do ponto de vista histórico, pois, a
infância em si não existiu simultaneamente, pois:
A ideia de infância é uma ideia moderna. Remetidas para o limbo das existências
meramente potenciais, durante grande parte da Idade Média, as crianças foram
consideradas como meros seres biológicos, sem estatuto social nem autonomia
existencial. [...] Daí que, paradoxalmente, apesar de ter havido sempre crianças, seres biológicos de geração jovem, nem sempre houve infância (SARMENTO, 2003,
p. 3).

Durante séculos não havia instituições especialmente voltadas para elas.
De acordo com Ariès (1979), durante o período medieval, a infância era delimitada a um período
relativamente curto e frágil, em que as crianças eram vistas e tratadas como miniadultos. Elas eram
obrigadas a realizar tarefas como tal e permaneciam nos mesmos locais em que se encontravam os
adultos, sem que existisse alguma instituição exclusiva para o cuidado com elas.
Trazendo como problemática, o sentimento que predominava era o de indiferença, uma vez que
a infância era um período frágil e a possibilidade de perder as crianças era muito grande. Era comum
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o fato de não ver pais em luto por conta do falecimento de um filho, primeiramente porque geralmente
as famílias eram muito numerosas e segundo porque a infância não cobrava sentimentos paternais.
Essa situação só começou a mudar a partir do século XVIII, quando finalmente se conseguiu
reduzir a mortalidade infantil, e o sentimento em relação à infância por parte principalmente dos familiares e da sociedade começou a se desenvolver.
Assim, justifica-se este artigo a partir dessa evolução, já que ocorreram mudanças consideráveis
no que diz respeito à concepção de infância. Desta forma a sua institucionalização se fez necessária:
Com efeito, a escola está associada à construção social da infância, dado que, (sic)
a sua constituição pelo Estado de meados do século XVIII institui, pela primeira vez,
a libertação das atividades do trabalho produtivo para um sector do grupo geracional
mais novo (inicialmente constituído só por rapazes da classe média urbana), sendo
progressivamente alargado a toda a geração, com a proclamação da escolaridade
obrigatória (SARMENTO, 2003, p. 3-4).

Como objetivo geral temos a discussão da infância em relação a instituição escola do ponto
de vista histórico, e como objetivo específico, trazer considerações sobre as diretrizes educacionais
utilizadas no Brasil nesses últimos anos.
O SURGIMENTO DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES: UM NOVO OLHAR PARA A INFÂNCIA
Quando as instituições escolares surgiram, inicialmente eram voltadas para a formação de
adultos. Nessa época de reconhecimento da infância e da sua institucionalização, havia a ideia da
incompletude das crianças, originada por Platão. Essa visão platônica de infância trazia as crianças
como sendo o futuro da nação e por isso, deveriam ser educadas (NARODOWSKI, 2001).
A criança, não deve ser vista somente pelas suas carências, essa idealização deve ser superada, levando-se em conta a maturidade que virá de acordo com sua faixa etária e com a educação
que lhe for dada. Com esta fragilidade, física e moral, a criança precisa ser regulada e “adestrada”
para que possa conviver socialmente. O adulto em questão é aquele que ora lhe dá liberdade, ora
lhe freia, equilibrando e controlando as ações da criança (BOTO, 2002).
Desta forma nasceu uma disciplina voltada para a infância. As instituições escolares começaram
a surgir nesta fase com a intenção de controlar e direcionar a infância, considerando a criança como
um ser incompleto e ausente de experiências. A socialização por parte das instituições começou
também a surgir como exigências e deveres da aprendizagem, trazendo consigo, uma massificação
do ambiente escolar (FOUCAULT apud SARMENTO, 2003, p. 4).
Desta forma: “A escola toma como método a ação dirigida ao engenho mediado, freando, com
isso, os excessivamente rápidos e incitando os excessivamente vagarosos” (BOTO, 2002, p. 37).
Com o passar do tempo, novas concepções de ensino precisaram ser criadas e repensadas.
A concepção de criança e infância que originou as instituições escolares precisaram também ser
repensadas, para que, dirigindo a elas outros olhares: “Se a escola de crianças pequenas precisa
ser preparatória e oferecer continuidade com a escola elementar, então nós, como educadores, já
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somos prisioneiros de um modelo que termina como um funil” (MALAGUZZI, 1999, p. 101).
A criança que frequenta a Educação Infantil, encontra-se no paradigma de um ambiente que
esconde e ao mesmo tempo revela as concepções de infância dos adultos que estão à sua volta:
A essas alturas, não é nada original o que podemos dizer do aluno, mas consideramos que um discurso que o enfoque e o situe no centro da cena pode ajudar a combinarmos as peças e observarmos, em um quebra-cabeça mais significativo, como
é o arquétipo que o representa ou, melhor dizendo, como nós o representamos (grifo nosso). Nas salas de aula repletas, encontramos seres reais com um status (grifo
do autor) em processo de mudança, que estão enraizados em contextos concretos,
que têm suas próprias aspirações e que, em muitos casos, não se acomodam à
ideia que os adultos haviam feito deles (SACRISTÁN, 2005, p. 16-17).

Voltar-se à infância quanto a inferioridade que a mesma era tratada tempos atrás, a incapacidade atribuída a ela, a pretensão dos adultos em querer controlá-la definindo quais são os caminhos
as crianças devem seguir, entre outras questões, não cabe mais nos dias de hoje:
Possibilidade, inferioridade, outro rechaçado, material da política. Marcas sobre a
infância deixadas por um pensamento. Marcas de uma Filosofia da Educação. Marcas que situam a infância em uma encruzilhada entre a educação e a política. Primeiras marcas da infância na Filosofia da Educação. Antigas marcas da infância.
Marcas distantes. Primeiras? Antigas? Distantes? (KOHAN, 2011, p. 59).

Ainda segundo o autor, a ideia de que não se pode associar infância a criança, não pressupõe
uma temporalidade linear. A infância funciona como um símbolo de afirmação, espaço de liberdade,
apresentando uma metáfora da criação do pensamento, atrelada a uma imagem de ruptura, de descontinuidade, da quebra do normal e do estabelecido, no sentido de desobedecer. É preciso desta
forma reconfigurar as práticas escolares e repensar na visão de criança que a sociedade tem:
Quem é a criança na qual a prática é centrada? [...] não existe algo como ‘a criança’
ou ‘a infância’, um ser e um estado essencial esperando para ser descoberto, definido e entendido, de forma que possamos dizer a nós mesmos e aos outros ‘o que
as crianças são e o que a infância é’. Em vez disso, há muitas crianças e muitas
infâncias, cada uma construída por nossos ‘entendimentos da infância e do que as
crianças são e devem ser’ (DALHBERG, 2003, p. 63).

Quando se muda a concepção de criança e infância, passando a pluralizá-las, é possível abrir
novas possibilidades de modificar também a forma de trabalhar com elas. A multiplicidade das infâncias deve despertar o olhar do professor para o que as crianças realmente se interessam, passando
a ouvi-las, vê-las e considerá-las, a fim de enriquecer a sua prática.
A prática passa a deixar de ser centrada em um adulto e nas suas expectativas, abrindo espaço
para que as crianças se tornem protagonistas dos seus processos de ensino e de aprendizagem.
REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (RCNEI)
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), se tornou um marco na Educação, uma vez que estabelece o desenvolvimento de valores da infância, devendo-se saber que as
opiniões encontradas no documento são sugestões, e não um compromisso em cumpri-las. A Carta Magna de 1988, em seus Artigos 205 e 208, diz que:
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A educação, direito de todos e atribuição do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao integral desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: IV -atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0
a 6 anos de idade (BRASIL, 1988, Art. 205, 208).

O Referencial trata-se de um documento norteador dividido em três volumes que procura instrumentalizar os educadores na estratégia educativa cotidiana com as crianças em creches e pré-escolas
brasileiras, respeitando a heterogeneidade cultural trazendo providências pedagógicas aos profissionais da educação. É distribuído respectivamente em três seções: Introdução, Formação Pessoal e
Conhecimento de mundo (BRASIL, 1998).
Nesse caso, a Educação Infantil deve trabalhar com a instrução das crianças trazendo a realidade do educando, visando assim, a importância de um currículo fora da escola, que servirá para
que os professores sejam mediadores fazendo com que o que foi ensinado nesta fase escolar seja
retratado no que se aconselha o currículo escolar.
Essa fase voltada para os pequenos deve ter como meta a aplicação e a utilidade do que se aprende a relação dos assuntos com a realidade, para isso deve investir em diferentes conteúdos, métodos,
espaços, pensamentos pedagógicos e formas de aferição visando conteúdos em cada matéria. Com
estes componentes os professores buscam com o saber, passar para seus educandos toda sua
vontade de ensinar, sabendo que o futuro do país depende da Educação.
Deve-se ter uma boa base curricular nas escolas para que os educandos tenham proveito no
ensino e aprendizagem e nos conteúdos elencados nas grades curriculares, principalmente dentro da
Educação Infantil. Infelizmente ainda temos muitas crianças que não estão matriculadas na escola e
por isso deve haver incentivo, para que as crianças comecem uma longa jornada na vida acadêmica
da criança, o que refletirá para sua vida, e por isso, a importância em se ter uma boa base curricular
advindo do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
Ainda, é preciso considerar duas tendências em exposição aos principais estudos e propostas do currículo. Uma oportuniza a elaboração de um currículo que valorize os interesses dos educandos, o que contribuiu para o desenvolvimento do escolanovismo no Brasil; e a outra à edificação
científica de um currículo que desenvolvesse os aspectos da consciência adulta, configurada por
Bobbitt que, constituiu o tecnicismo (KLIEBARD, 1997).
Dewey entende a organização do currículo a partir das experiências dos educandos. O pesquisador considera, que os conhecimentos sistematizados no currículo dão a possibilidade ao educador,
de arraigar-se o ambiente, o meio imprescindível à criança, e, assim, dirigir indiretamente a sua vida
mental (DEWEY, 1978).
Os professores devem partir das experiências vivenciadas pelos educandos, valendo-se de seus
conhecimentos, desenvolver a preparação social própria da criança, substancialmente na Educação
infantil que é o momento de “inauguração” da formação do educando (PEDRA, 2001). As raízes teóricas do currículo brasileiro foram transplantadas dos norte-americanos, tanto no conteúdo, quanto
na forma de ponderar e fazer currículo:
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O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam sapiência e poder,
representação e domínio, discurso e regulação. É de natureza igual no currículo
que se condensam relações de poder que são principais para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e afinidades sociais estão mutuamente implicados. O currículo corporifica catálogos sociais (SILVA, 1996,
p.23).

Os professores compreendem a contribuição dos currículos como instrumento para desenvolver e avaliar o desempenho dos educandos em todas os temas escolares para a composição de
novos valores e alternância da realidade.
Candau (2005) defende a necessidade de palavras em uma visão dialética da relação entre
igualdade e diferença. Não se pode discursar sobre igualdade sem englobar as questões relativas à diferença, nem se podem abordar temas relativos às compatibilidades dissociadas da demonstração da
igualdade. Isso envolve escolas, professores e educandos. Todas estas diferenças têm que ser observadas para que se possa desenvolver um currículo escolar.
Assim, o currículo escolar é apreendido como um elemento que reúne uma teoria de distinção
de um conflito mais aprofundado e sério. Para que o trabalho na Educação Infantil tenha um bom
aproveitamento, é preciso que se faça políticas públicas de aprimoramento em todos os campos da
educação, principalmente na época em que a criança situa-se no início do desenvolvimento.
As escolas trazem diferentes perspectivas educacionais, além da formação cultural, onde várias delas estão inseridas em diversas comissões sociais que não devem ser desconhecidas pelos
educadores e muito menos pela escola, mas sim valorizados, através de argumentações, discussões
incluindo palestras, entre outras formas de ajudar na melhoria da qualidade de ensino, sendo
reconhecidas quanto a suas normas e formas de ser (CANDAU, 2003).
Saber engendrar, é um bom começo para o professor equilibrar-se de alguma forma a fim de
melhor o convívio e a comunicação com os educandos.
No caso, este planejamento encerra a organização das atividades, que permite o direcionamento
do professor, que preferencialmente deve considerar o que foi feito pelo educando, não só no Ensino
Fundamental e sim desde a Educação Infantil, bem como o âmbito no qual a criança está inserida.
É necessário que se conheça, ainda, a comunidade do entorno do local de trabalho, bem
como todos os funcionários que fazem parte do quadro da escola. Para que se possa ter orgulho do trabalho desenvolvido pelos professores, o ensino precisa ser substancial e que se tenha
uma boa base curricular.
De acordo com as Diretrizes Educacionais Nacionais, os currículos escolares devem ser
trabalhados e postos como devem estar, pensando na organização de uma reestruturação da conscientização da população, incentivando o desenvolvimento da criança através da ludicidade, principalmente na Educação Infantil e nos anos iniciais (BRASIL, 1997).
Esta configuração deve partir dos professores que irão dar as aulas, valorizando diferentes
meios de se dar uma aula, para que cheguem aos educandos não de forma maçante e pobre em
diversidade, mais sim divertido.
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NOVAS DEMANDAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA
Um dos grandes desafios da Educação Infantil, a partir da pandemia da Covid-19, foi a de
pensar em ferramentas que possam dar suporte pedagógico as famílias e crianças em fase de distanciamento social necessário ao isolamento.
O diálogo em sua essência nesta fase escolar, é para que funcione como um espaço criativo
e acolhedor, que se distancie dos degraus de atribulação do mundo. Nos dias atuais, essa relação
mútua esteve intimamente relacionada ao trabalho de professores e educandos (SILVA, 2014).
Ao orientar por meio do ensino remoto, os professores estão cientes da falta de praticabilidade estrutural. O sistema faz com que a própria sociedade duvide do seu desempenho, da melhoria do processo cognitivo e da influência das crianças exigindo que os professores se reformulem
para oferecer um método de universalidade que atenda às questões de aprendizagem dos educandos.
Desde então, os professores experimentaram este novo mecanismo de ensino por meio da filmagem de videoaulas e o envio de atividades por meio da execução do currículo, determinado pelas
unidades de ensino e selecionada com base nas questões representativas de cada instituição.
No mundo todo, a adesão aos regulamentos da Educação a Distância que funcionam em
formato virtual, como as questões de horários escolares, reuniões e métodos virtuais, são todos
baseados na atual situação de calamidade, conforme elucidado neste campo (BRASIL, 2020).
Além das consequências da pandemia, do uso das tecnologias e de suas possibilidades e, às
vezes, até dos problemas causados pela escassez, soma-se a isso também fatores importantes que
se encontram próximos ao ambiente familiar, tornando-se possível mensurar a situação do estudo
em casa e as dificuldades para muitos em se adaptar.
Fica difícil para os professores usarem ferramentas nessas condições de trabalho ainda mais
em se tratando da Educação infantil, para dar continuidade às atividades de ensino.
Nessa perspectiva, é compreensível que esse protótipo esteja essencialmente relacionado há uma dada situação que é minimizar os possíveis danos à educação, ocasionados pelo distanciamento, sabendo-se que nesta fase, se torna ainda mais difícil, justamente pelo fato de que a
criança ainda não tem autonomia suficiente para acompanhar o estudo sozinha, já que muitos pais
continuam a trabalhar foda de casa mesmo na pandemia.
Por isso, a partir dos acontecimentos do ano de 2020, as diretrizes precisam se estender a
educação à distância para garantir condições e a integridade de todos. No Brasil, o Plano Nacional
de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) já prevê a este tipo de
ensino estendendo-se para períodos e emergências.
Nesse momento, passado mais de um ano, a Educação ainda precisa continuar se adaptando aos recentes métodos de ensino legitimados na utilização de aparelhos e as Tecnologias Digitais de
Educação e Comunicação (TDIC’s), a execução de atividades não presenciais tem se mostrado uma
provável forma de minimizar os prejuízos a partir do isolamento social.
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No que diz respeito à Educação Infantil, a possibilidade por vezes tem piorado, pois muitas
redes não conseguem atingir as crianças no ensino a distância. Muitos professores disponibilizaram aulas pelos grupos de Whatsapp ou outras plataformas, enviando jogos e atividades na tentativa
ade atender melhor as crianças.
A demanda é muito limitada e a base é visível e sensível, ou seja, é preciso rever se esse
tipo de educação está realmente atingindo a todos, já que infelizmente, as desigualdades sociais no
Brasil se mostram muito intensas, fazendo com que aquelas crianças que não têm equipamentos e
internet fiquem de fora da educação.
Nesse ano, a partir das orientações e decretos estabelecidos pelos governos brasileiros,
foi possível o retorno as aulas presenciais a partir de rodízio de educandos nas salas de aula e o
acompanhamento remoto para aqueles que optaram por esse tipo de ensino, devido a continuidade
da pandemia.
Esse retorno pode ser compreendido como essencial a partir da questão de que na Educação
Infantil, sendo fundamental esse contato e o desenvolvimento de priorizações curriculares, bem como
a recuperação das aprendizagens das crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo, buscou discutir entre outras questões, a organização lúdica como objeto da
Educação Infantil, e observar a contribuição para o desenvolvimento intelectual e físico infantil tendo
o desenvolvimento cognitivo e de outras habilidades como objetivo principal.
Brincar geralmente está relacionado à desordem, por isso é muito importante organizar as
atividades dentro da escola. Os professores devem buscar conhecimentos e ferramentas para promover para as crianças situações de aprendizagem por meio de atividades significativas e atraentes
para cultivar a alegria de aprender.
Devemos também nos arriscar no sentido de uma nova visão do brincar, pois o brincar deve
ser entendido e aceito como uma importante forma de construção da aprendizagem, a fim de proporcionar às crianças um crescimento global e produzir resultados satisfatórios e positivos.
No entanto, o professor deve estar sempre coerente com a situação real dos educandos para
facilitar a formulação e planeamento dos seus objetivos, e esforçar-se por enfatizar o lúdico como uma
importante ferramenta social e um instrumento de promoção do ensino. Atitude satisfeita, agradável
e de qualidade, descartando a ideia de um simples passatempo.
Quanto a pandemia pela qual o mundo vem passando, surgiu a questão de como garantir a
educação das crianças durante a pandemia. Embora existam inúmeros professores ensinando online, apesar dos muitos esforços, é necessário reconsiderar essa abordagem, pois nesta faixa etária
a criança não possui autonomia suficiente para acompanhar sozinha, por exemplo e ainda pensar
naquelas que tem origem em famílias de baixa renda, o que pode limitar o acesso ao ensino remoto.
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Há outro ponto de que a educação online, que parece estar intimamente relacionada à inclusão, está excluindo mais que incluindo. Quantas crianças não estão na escola e ainda não têm
recursos. Portanto, os profissionais devem trabalhar muito para garantir que essas crianças sejam
atraídas ao máximo e levar suas atividades práticas da sala de aula para fora da sala de aula para
diminuir a distância.
Nessa perspectiva, é compreensível que esse paradigma esteja essencialmente relacionado
à única forma de minimizar os possíveis danos à educação, por ser a solução mais consistente que
o sistema encontra. Espera-se que os profissionais e a sociedade se adaptem as novas abordagens
durante a pandemia, lembrando que o ideal na Educação Infantil é o contato com a criança.
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RESUMO
Com este resumo as inúmeras contribuições na educação com crianças que possuem algum tipo
de necessidades especiais, visando oferecer à elas, pela Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva, uma orientação de uma nova proposta de trabalho dessa
modalidade, das redes de ensino a definir e a destacar a apresentação do espaço que é o Atendimento Educacional Especializado (AEE), ou seja, esse atendimento, não limita os objetivos à
Educação de pessoas com Necessidade Especial no Brasil. A Educação Inclusiva é o argumento
principal deste trabalho, haverá uma contextualização do significado de inclusão em como educar
crianças que possuem algum tipo de necessidades especiais, algumas condições serão propostas
onde necessárias para desenvolver a liderança, e o apoio curricular e institucional além da implicação da comunidade com a junção da escola. A importância e a reflexão sobre o que poderá ser feito
para inserir os centros de educação que tenham capacidade a todos os que necessitarem. Com a
inclusão inserida nas escolas, as crianças inclusivas precisam ser inseridas no âmbito escolar, onde
possam ter a educação, o ensinamento, em um mesmo contexto escolar do que das outras crianças.
Palavras-chave: Necessidades especiais; Educação inclusiva; Atendimento educacional.
INTRODUÇÃO
A escola é um direito de todos, principalmente com a diversidade, a origem da educação traz
profissionais para que as crianças possam despertar o desejo de transferir seus conhecimentos.
No entanto a educação inclusiva no Brasil faz com que o aspecto de educação seja inovador, com
olhares diferenciados às singularidades dos seres humanos.
Desta forma, faz-se necessário compreender que a educação atualmente está se baseando
com aceitações das diferenças e na valorização de todos, pois, independentemente de certos fatores físicos e psíquicos, é que na perspectiva de quando se fala da inclusão, os mesmos direitos e
deveres se tornam para todos.
A inclusão de crianças na área da educação foi feita para todos nas escolas, crianças que
possuem algum tipo de necessidades especiais precisam ser inseridas nas escolas, onde possam
ter a educação, o ensinamento, em um mesmo contexto escolar do que das outras crianças.
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Um paradigma é adotado para a (ONU) alguns documentos foram incluídos onde a educação
inclusiva e o sistema da educação colocará em alguns níveis para funcionamento, não se pode existir
o ensino segregado, isso precisa acabar, a criança inclusiva precisa estar inserida no âmbito escolar.
É importante ressaltar que a inclusão traduz a capacidade da escola em dar respostas para
as diferenças de aprendizagem das crianças, ou seja, na escola é necessário haver ambientes onde
todas as pessoas possam trocar seus conhecimentos, onde todos troquem e participem dos processos
de construção do conhecimento.
Alterações indispensáveis precisam necessariamente e requer um olhar diferenciado e a gestão escolar precisa ser mais igualitária e mútua, para a compreensão do ambiente físico escolar, ou
seja, social e pedagógico, onde todos poderão compartilhar suas ideias em conjunto.
Desta forma, quando a unidade escolar que consegue incluir está valorizando o papel da socialização dessas crianças com algum tipo de deficiência o princípio da contribuição começa na escola.
Professores operam papeis incríveis na vida escolar e no andamento dessas crianças necessidades especial, o ambiente escolar inclusivo precisa ter professores capacitados, especializados em
um atendimento voltado a essas deficiências, onde é preciso ter um ambiente favorável, prazeroso,
um local adequado, de fácil acesso, com móveis adequados uma sustentação para o acolhimento
das crianças, os docentes favorecem o percurso do aprendizado destas crianças, convencionais
e mecanizadas, ao invés de trabalhar de uma forma que suas situações de aprendizagens sejam
conforme a informações e o conhecimento prévio que o professor tem do aluno, para se dar um
trabalho especializado.
Em 2008, foi criada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, pois diretrizes de uma unidade escolar onde a criança possa e tenha a dignidade de aprender, ou seja, a criança com seus recursos e suas capacidades, onde o pensamento se constrói sem
desconfiança e nem submissão ao que é eleito para incluir em seu currículo, sendo ocasionado na
elevação de certos alunos e na segregação de outros.
Portanto, como categoria que não substitui a questão nas escolas dos alunos com deficiência
ou aqueles alunos com qualquer tipo de transtornos globais de desenvolvimento e até mesmo aqueles que possuem altas habilidades, pois é possível atender a todos, não excluindo nenhum aluno.
Desta forma, a educação inclusiva percorre todos os níveis, fases e categorias de ensino,
sem substituí-los, concedendo as crianças serviços, meios e técnicas de acesso paralelo de ensino
com níveis e etapas próprias.
Atualmente novidade na educação inclusiva aconteceu para que a Política coloque novas
regras de ensino, para atender as particularidades suas crianças que formam público alvo e garantir
o direito à educação a todos.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL
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Sobretudo para o que um desenvolvimento de um serviço da escola esteja com a disposição
de ajudar, a questão das crianças inclusivas precisamente será necessária pensar que se atualmente
se está vivendo em termos de políticas educacionais no país, pois se está em constantes alterações
desta forma, é preciso pensar sobre princípios da educação inclusiva.
Certamente a educação inclusiva é o ato de introduzir as crianças em uma globalização onde
os antecedam estas alterações constantes, da educação onde esse é o princípio ético que norteia
as relações humanas, onde é preciso ao longo do caminho construir e atingir uma sociedade mais
justa, participativa, onde a educação é para todos e ninguém poderá ficar de fora.
Em 1949, A Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a humanização são feita de diferenças, apontamentos, pois a causa de sua liberdade, da justiça e da paz no mundo é a confissão
da dignidade pertinente a todos os membros da família humana e de seus direitos igualitários.
O papel da escola como uma instituição imparcial e social precisa ter uma missão a transmissão e a circulação de saberes e de práticas para toda cada criança possui sua singularidade, elas
adquirem conhecimento e está voltada para o conhecimento e a construção de seus valores, âmbito
escolar, a educação inclusiva tem valor igualitário.
Desta forma, tem como sentido a Declaração de Salamanca (1994) que informa:
“as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes
de combater atitudes discriminatórias e que alunos com necessidades educacionais
especiais devem ter acesso à escola regular”. Na Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (2006), que não versa apenas sobre educação e sim
sobre todos os direitos humanos, é apresentado um novo conceito de pessoa com
deficiência. (Declaração Salamanca, 1994)

Os exemplos citados na Declaração de Salamanca indicam que enquanto sociedade alegando
que o espaço da unidade escolar, precisa abrir suas portas, para atender estudantes com e sem necessidades especiais não somente àqueles que se adaptem a sua estrutura, mas aqueles também,
que a sua limitação é resultado de obstáculos existentes na mesma estrutura e de impedimentos
humanos.
No entanto, a proporção das políticas públicas que constitui a proposta educacional no Brasil,
determina a Política Nacional de Educação Especial na concepção inclusão de (2008) e o Plano Nacional de Educação (2014), além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996.
A educação inclusiva é apontada como educação de pessoas com deficiência, de qualquer
necessidade seja ela mental, auditiva, visual, motora, física múltipla ou decorrente de distúrbios evasivos do desenvolvimento, adiante de indivíduos superdotados que possuem integrado aos dados
de educação especial, com isso destina-se um sistema que deve oferecer um trato diferenciado,
compreendido nos textos da lei 4024/61 e da 5692/71, hoje substituída pela nova lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 (LDB).
Isto é, o ensino é sensato com relação ao social, pois a oportunidade de uma criança estar
inserida no mesmo espaço físico de outra na sociedade, de uma natureza cultural acentuada, possibilitando a inserção de uma pessoa com o meio.
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Portanto, precisa quebrar tabus, pois as particularidades na educação e suas capacidades
devem desenvolver e para preparar o aluno e além disso atingir resultados as diversas características
como o valor e não como problemas a serem sanadas.
Enfim, estar presente no campo educacional atualmente, é uma chance que os professores
possuem em recompor as unidades escolares as escolas com o propósito de assegurar e conceituar
o acesso de todas e todas.
O PAPEL DO PROFESSOR NA SALA DE AULA E A FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO
DE APRENDIZAGEM
Na atualidade trabalho do professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE, na
sala de recurso, é voltado para a pessoas que possui insuficiência e se qualifica sobretudo pela promoção das atitudes específicas sobre os meios de aprendizagem e desenvolvimento das mesmas.
De acordo com o pensamento de Alves (2006):
O desafio para esse profissional é o progresso de estratégias de aprendizagem,
centradas em um novo saber pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos. (ALVES, 2006, p. 13).

Pois, não pode ser um ambiente com repetições de atividades desenvolvidas no ambiente
onde o aluno está inserido em seu cotidiano.
O docente que irá trabalhar nestas salas tem as seguintes garantias descritas no Artigo 13º
da Resolução nº 4, de outubro de 2009:
I – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos
público-alvo da Educação Especial;
II – Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando
a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;
III – Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos
multifuncionais;
IV – Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e
de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros
ambientes da escola;
V – Estabelecer parcerias com as áreas Inter setoriais na elaboração de estratégias
e na disponibilização de recursos de acessibilidade;
VI – Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;
VII – Ensinar e usar a tecnologia assertiva de forma a ampliar habilidades funcionais
dos alunos, promovendo autonomia e participação.

Portanto, o professor da sala de recurso, precisa propor tarefas para a colaboração da aprendizagem de conceitos, e situações cotidianas que façam o aluno organizar o seu pensamento, pois o
atendimento deve se assentar em acontecimentos corriqueiros, ou seja, o professor precisa conhecer
o seu aluno, suas especificidades da sua condição cognitiva.
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Portanto, a função de um professor da sala de Atendimento Educacional especializado, que é o
nome dado a esta sala de recurso, é ajudar o aluno com privação intelectual a frequentar estabelecimento e fora dele, considerando, as suas particularidades cognitivas, particularidades especialmente
à relação que se determina a consciência que possibilita independência intelectual.
Contudo, o aluno que frequenta a unidade escolar e a sala que é de sua deficiência a sala
de outro tipo de atendimento, que se determina especial acaba se beneficiando com as inúmeras
intervenções que nela existe.
Desta forma, o aluno insuficiência pode e deve ser classificado por um profissional adequado
com suas qualificações específicas na área, de atendimento especializado, em função dos aspectos
motores, dos seus aperfeiçoamentos de sua colocação de fala e de escrita, do raciocínio lógico matemático, do seu funcionamento cognitivo, da sua afetividade, do seu costume e relação e socialização
além de estabelecer esta relação com o meio, pois esta avaliação deve ser feita especialmente de
brincadeiras para que o aluno possa demonstrar livremente suas expressões.
O papel do professor da sala de atendimento especializado, precisa obter o maior número de
informações referentes do aluno, trazido na maioria das vezes por algum membro familiar até mesmo
com informações do próprio professor.
Desta forma, o intuito para pontuar a questão do conhecimento oral, o docente precisa estar
atento com este aluno e sua compreensão em determinadas atividades, ou seja, ele precisa observar se o aluno possui a capacidade de colocar suas vontades em prática, de modo coerente com o
contexto naquele momento em questão, pois isso deve ser avaliado até o momento que a criança
não capaz de falar verificar suas atitudes de outras formas, como pedir para a criança desenhar, ao
invés de escrever, para que o professor possa realizar movimentos corporais afirmativos ou negativos
com este aluno.
O professor da sala regular da criança é o principal mediador do conhecimento pela questão do
ensinar, o outro profissional não é responsável por isso e não deve substituir o trabalho do professor
de sala, ou seja, o professor da sala de recurso precisa estar sabendo das especificidades do aluno,
saber um pouco de sua vida, trazidas de casa ou até mesmo as da escola , onde o mesmo adquiriu,
pois é necessário que se tenha clima agradável de total confiança com o profissional e com relação
a criança onde possa manifestar o que conhece a partir de suas experiências.
Entretanto, o professor de AEE precisa dar a devida importância essas características no
momento de intervir junto ao aluno que apresenta necessidade, porém o professor deve mostrar-se
acordado que é muito mais nos gestos e nas atitudes que nas palavras que o aluno que apresenta
alguma necessidade especial expressa seus sentimentos, pois professor vai avaliar tal grandeza a
partir da ideia dos trabalhos pedagógicos nas quais ele observa.
Enfim, a função que o professor exerce significa no acompanhamento do desenvolvimento
das ações que visam ao progresso e na aprendizagem.
O acompanhamento prevê a relação que o profissional da sala de AEE juntamente com os
outros professores que possam auxiliar dando total suporte às necessidades específicas dos alu308
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nos, também, faz com que a transação as alterações façam necessárias com a família no sentido
de construir climas favoráveis no âmbito do conhecimento adequado além do auxílio que acaba
implicando na necessidade de observação e da questão evolutiva do aluno nos diversos ambientes
educacionais e no redimensionamento do plano do AEE.
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DAS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
A formação de professores para atuarem no Atendimento Especializado Educacional (AEE),
deve ter formação qualificada, para determinada área, e atuarem especificamente com suas especificidades, para que isso seja atendido da melhor forma possível, assim atender os objetivos das
crianças que possuem dificuldade e na perspectiva da educação inclusiva, pois nesses cursos profissionalizantes dos professores os mesmos poderão atualizar e ampliar seus conhecimentos em
conteúdo específicos do AEE.
Um dos pontos mais significativos para uma boa qualificação do professor é a aflição com
a aprendizagem definitiva a formação consiste em um dos objetivos primordiais o Projeto Político
Pedagógico.
Assim como se pode complementar que à gestão escolar compete programar muitas ações
nos auxílios dos professores que assegurem a construção das pessoas envolvidas plenamente na
educação, seno direta ou indiretamente, nas escolas.
Desta forma, a inclusão no âmbito da sociedade é uma realidade nos dias atuais, os responsáveis das crianças com possuem alguma necessidade educacional especial, estão asseguradas
pela LDB, com a carta de Salamanca, porém, os professores das escolas se julgam despreparados
para tais funções, buscando maiores qualificações profissionais na área, pois ao fazer o curso de
magistério antigamente e atualmente o de pedagogia, os cursos deixam lacunas de importância valia.
São com as palestras que informam é o AEE, como ele está sendo realizado e qual a política
que o fundamenta, além disso, dúvidas sobre o serviço prestado e promoções de ações conjuntas
para encaminhamentos quando necessários.
Metodologias como essas trazem diferentes maneiras de interagir com o conhecimento colocando o aluno para o seu devido aprendizado lhe dando autonomia e compromisso pelo conhecimento
por meio da assimilação e análise das questões e prática para concluir estas questões buscando e
ampliando conhecimentos.
De acordo com Garcia (2008):
“[...] os atendimentos especializados expressam uma concepção de inclusão escolar que considera a necessidade de identificar barreiras que impossibilitam a passagem de alunos considerados diversos.” Com o atendimento à disparidade, o objetivo do trabalho educacional deve ser o de consentir acesso à educação a todas as
crianças, jovens e/ou adultos. (GARCIA, 2008, p.18)

Portanto, os cursos de formação continuada, e classificados o critério de pertencimento a
309

Revista Territórios

Setembro 2021

uma modalidade, tendo sua organização curricular marcada em um perfil específico de aluno que
se deseja formar.
Infelizmente existem cada vez mais questionamentos em relação os cursos de formação em
um contexto da educação, pois certas metodologias surgem com finalidade de abrir esta organização
e determinação.
Segundo Zabala (1995), justifica que a perspectiva de uma determinada organização curricular
globalizada onde obtém conteúdos de aprendizagens e os certos elementos do currículo onde acabam
sendo relevantes em determinação a uma capacidade de compreender a globalização.
Já para Hernandez (1998), o pensamento do meio globalizado é outro, ou seja, onde permite
superar o sentido da acumulação de saberes, o mesmo propõe estabelecer um processo no qual
o item ou problema discutido seja o ponto de relação onde possuem os conhecimentos, ou seja, é
nesse contexto que ocorrem metodologias ativas de aprendizagem, solicitando mudanças de atitude do docente, e uma delas relaciona-se a versatilidade diante das questões que aparecerão e dos
conhecimentos que se ajudarão durante este avanço dos trabalhos.
As técnicas aplicadas de aprendizagem têm como aspecto o fato de aumentarem em pequenos
grupos e de apresentarem problemas contextualizados, pois trata-se de um processo cooperativo,
ativo, interdisciplinar e adaptado que estimula o aluno a crescer em uma questão coletiva, efetuando
suas atividades em conjunto, e também a opinar em um contexto quando for feito uma elaboração
das propostas de suas supostas soluções.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao escolher este assunto, pude perceber a dimensão que a sala de Atendimento Educacional
Especializado possui diante das dificuldades das escolas, esta sala proporciona o acesso não apenas a aprendizagem do aluno, mas a todos que possam estar inseridas no âmbito escolar, além da
socialização que estas crianças precisam ter e a importância que isso causa no desenvolvimento de
cada uma delas, além da imensa contribuição e a valorização e de seus merecimentos.
As ações para a consolidação do Atendimento Educacional Especializado requerem firmeza
além do envolvimento de todos os que estão se esforçando para que o ambiente escolar se torne
lugares acolhedores, com certa afetividade, para as inclusões quando necessárias, como a educação
especial tem tomado decisões e iniciativas que surpreendem pela coragem das sugestões e coerência
de seus posicionamentos com que nossa Constituição de 1988 prescreve como direito à educação.
As salas de recursos multifuncionais desempenham papeis importantes pois são ambientes
encontrados nas escolas de educação básica, para que sejam incluídas e realizadas as salas de
recursos que são Atendimento Educacional Especializado (AEE), pois essas salas organizadas com
a mobília diferenciadas, com certos materiais didáticos e pedagógicos, específicos para um bom
atendimento a todas as crianças que nela sejam inseridas.
Quando um professor está atuando na sala de AEE, os professores devem ter formação
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específica para este exercício, que atenda aos objetivos da educação especial na perspectiva inclusão escolar, a qualificação dos profissionais representa e contempla o que está descrito no Projeto
Político Pedagógico.
Portanto, a escola é o alicerce para esse desenvolvimento da criança, a escola prepara para
a diversidade valorizando a todos, as ações educativas se pautam na solidariedade, na colaboração
e no compartilhamento no processo ensino aprendizagem, visando no ensino para todos a qualidade
a todos os envolvidos.
Conclui-se que a educação inclusiva não está apenas relacionada à escola, a educação inclusiva esta na sociedade, se destacando cada vez mais entre os conteúdos didáticos, e sociais, pois
a escola tem o objetivo preparar a criança como cidadão, crítico, orientando a valorizar as particularidades, entretanto, atualmente a educação inclusiva vem para beneficiar não somente as crianças
especiais, mas também todas elas.
Desta forma a escola cria dentro de suas possibilidades um ambiente aconchegante, com
realizações totalmente voltadas as crianças que necessitam deste espaço, além de ajudar também
na questão familiar, onde à equipe escolar também se encontra engajada com tais possibilidades
de definir o seu andamento.
REFERÊNCIAS
ALVES, Denise de Oliveira. Sala de recursos multifuncionais: espaços para atendimento
educacional especializado. Brasília, DF: Ministério da Educação: Secretaria de Educação Especial,
2006.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª Séries: Arte. Secretaria de Educação
Fundamental, Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. MEC, Brasília, 1999.
BRASIL, Congresso Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.
BRASIL, Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre necessidades educativas especiais
- Ministério da Justiça/Secretaria Nacional de Direito Humanos, 2 eds., Brasília, 1997 a. BRASIL,
Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais v. 6.
BRASIL, Resolução CNE/CEB nº 17/2001, In: MONTE, Francisca R. et al, Direito: necessidades
Educacionais especiais: subsídios para atuação do Ministério Pública Brasileiro, Brasília:
MEC/SEESP, 2001.
GARCIA, Rosalba Maria C. Políticas inclusivas na educação: do global ao local. In: BAPTISTA,
Cláudio Roberto; CAIADO, Kátia Regina Moreno; JESUS, Denise Meyrelles de (Org.). Educação
especial: diálogo e pluralidade. Porto Alegre: Mediação, 2008.
311

Revista Territórios

Setembro 2021

HERNANDEZ, F, VENTURA, M. A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho: o
conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artmed, 1998.
MEC/SEEP – Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.
Portaria nº 948.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNDAS – ONU. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência. 2006.
REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. Ministério da Educação
e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.
UNESCO. Declaração de Salamanca e Linha de ação sobre necessidades educativas especiais.
[Adotada pela Conferência Mundial sobre Educação para Necessidades Especiais]. Acesso e
Qualidade, realizada em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994. Genebra, UNESCO
1994.
ZABALA, A. A Prática Educativa. Porto Alegre: Artmed, 1998.

312

Revista Territórios

EDUCAÇÃO CORPORATIVA
NEREIDE DE PAULA FACTORI

Graduação em Letras pela Universidade Assunção - UNIFAI (2001); Graduação em Pedagogia,
Licenciatura Plena pela Universidade Nove de Julho (2013); Pós-Graduada em Treinamento e Desenvolvimento de pessoas pela Universidade Assunção - UNIFAI (2009); Professora de Educação
Infantil no CEI Ângela Maria Fernandes, na Prefeitura Municipal de São Paulo.

RESUMO
A educação corporativa via universidades, institutos, centros ou escolas de diversos tipos e estruturas, surgiu e está crescendo, rapidamente, para atender às necessidades de educação continuada
e, segundo Meister (1999), para sustentar a vantagem competitiva, inspirando um aprendizado
permanente e um desempenho excepcional dos valores humanos e, consequentemente, das organizações. Tem por finalidade o desenvolvimento e a educação de funcionários, clientes e fornecedores, com o objetivo de atender às estratégias empresariais de uma organização como meio
de alavancar novas oportunidades, entrar em novos mercados globais, criar relacionamentos mais
profundos com os clientes e impulsionar a organização para um novo futuro. Representa a energia
geradora de sujeitos modernos, capazes de refletir criticamente sobre a realidade organizacional,
de construí-la e modificá-la continuamente em nome da competitividade e do sucesso. Para Eboli
(2003), ela favorece a inteligência e o alto desempenho da organização, na busca incansável de
bons resultados.
Palavras-chave: Educação Corporativa; Desempenho; Resultados; Inovação
INTRODUÇÃO
Há uma variedade na terminologia empregada em torno da ideia da educação continuada que
se fundamenta numa interpretação da educação como um processo que deve prolongar-se durante
a vida adulta.
Educação permanente, formação permanente, educação continuada, educação contínua, requalificação profissional e desenvolvimento profissional são termos em torno de um mesmo núcleo
de preocupação.
A educação corporativa consiste em um processo de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, visando melhorar a capacitação técnica e cultural do profissional, O principal objetivo da
educação corporativa é evitar que o profissional se desatualize técnica, cultural e profissionalmente,
e perca sua capacidade de exercer a profissão com competência e eficiência, causando desprestígio
à profissão, além do sentimento de incapacidade profissional.
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Educação Corporativa é, segundo BOOG (2002), o conjunto de práticas educacionais planejadas para promover oportunidades de desenvolvimento do funcionário, com a finalidade de ajudá-lo
a atuar mais efetivamente e eficazmente na sua vida institucional. O importante é adquirir e agregar
novas competências que sejam fundamentais para o sucesso do negócio da empresa, sob pena de
investir em treinamento sem retorno para as necessidades reais da organização.
Os programas de educação corporativa destacam-se como um sistema de desenvolvimento de
pessoas e talentos humanos alinhados às estratégias de negócio, que evidenciaram como poderosa
fonte de vantagem competitiva.
MISSÃO, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA
As organizações são unidades sociais inseridas num contexto com história, cultura e padrões;
são esses fatores que os empresários precisam analisar antes de estabelecer-se numa sociedade.
Para BOOG (2002), as organizações existem porque o indivíduo tem objetivos que somente
podem ser atingidos mediante a atividade organizada. Enquanto os indivíduos buscam suas satisfações
pessoais (salário, lazer, conforto, segurança etc.), a organização, do mesmo modo, tem necessidades (capital, edifícios, potencial humano, lucratividade etc.). Dentre as necessidades organizacionais
sobressai-se a necessidade de elemento humano, recurso indispensável e inestimável.
Assim a interdependência de necessidades do indivíduo e da organização é imensa, pois tanto
as vidas como os objetivos de ambos estão entrelaçados.
Uma organização é um sistema de comportamentos sociais inter-relacionados, de numerosas
pessoas, que são os participantes da organização.
A interação entre pessoas e organizações pode ser explicada pela troca de incentivos e contribuições. Como a organização é um sistema cooperativo racional, torna-se necessário conhecer
os motivos que levam os indivíduos a cooperar.
Todo participante somente manterá sua participação ativa na organização enquanto os incentivos oferecidos forem compatíveis ou superiores aos esperados pelo participante (conforme suas
expectativas e valores).
As contribuições trazidas às organizações pelos grupos de participantes, constituem a fonte
na qual a organização se supre e se alimenta dos incentivos que oferece aos participantes.
Baseados neste contexto, a missão da Educação Corporativa consiste em formar e desenvolver
os talentos humanos na gestão dos negócios, promovendo a gestão do conhecimento organizacional
por meio de um processo de aprendizagem contínua. Para que isso seja feito com sucesso, tem-se mostrado fundamental a utilização de uma nova metodologia de trabalho, que permita a todos
dentro da empresa o acesso às informações disponíveis, bem como atuarem como fornecedores
de alimento para o sistema.
Segundo Fleury e Oliveira Jr. (2001), o conceito de universidade corporativa corresponde à
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implementação dos seguintes pressupostos:
Privilegiar o aprendizado organizacional, fortalecendo a cultura corporativa, e não apenas o
conhecimento individual;
Concentrar-se nas necessidades dos negócios, tornando o escopo estratégico, e não focado
exclusivamente nas necessidades individuais;
Público interno e externo (clientes, fornecedores e comunidade), e não somente funcionários;
Migrar do modelo de “sala de aula” para múltiplas formas de aprendizagem;
Desenvolver as competências críticas em vez de habilidades;
Criar sistemas efetivos de avaliação dos investimentos e resultados obtidos.
A missão então é atuar como parceira para que os colaboradores consigam atingir um desempenho excepcional e a organização realize suas metas empresariais e seja reconhecida como
líder em seu mercado.
O objetivo principal da educação corporativa:
O desenvolvimento e a instalação das competências profissionais, técnicas gerenciais consideradas essenciais para a viabilização das estratégias negociadas, mantendo um equilíbrio entre atender as demandas dos clientes internos, reconhecer a
realidade dos colaboradores e compreender as metas estratégicas da organização.
(EBOLI,1999, p.63)
Então, o grande desafio das organizações é despertar nos talentos humanos a vocação para o aprendizado, difundindo a ideia de que o capital intelectual será o fator
de diferenciação das empresas no próximo milênio e que isso será possível também
em sua empresa através de atividades elaboradas para o autodesenvolvimento,
desta forma estará motivando e retendo os melhores talentos e contribuindo para o
aumento de satisfação e felicidade pessoal, dentro de um clima altamente favorável
e saudável.

MUNDIM (2002) cita alguns princípios básicos desta nova gestão do conhecimento dentro
das organizações, como:
•

Promover oportunidades de aprendizagem que dê suporte para a empresa atingir seus
objetivos;

•

Desenhar programas que desenvolvam a cidadania;

•

Estimular gerentes e líderes a se desenvolver com a aprendizagem, tornando-se também
responsáveis pelo processo;

•

Utilizar a educação corporativa para obter vantagem competitiva no mercado de trabalho.

CONSCIENTIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Esta revolucionária transformação que está acontecendo no cenário global e principalmente
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no empresarial tem evidenciado a importância de as organizações aprenderem a gerenciar pessoas
e conhecimento, tornando-se um diferenciador para o sucesso. As empresas estão se transformando
em organizações educadoras em virtude de:
•

Redução do prazo de validade do conhecimento;

•

Organizações flexíveis;

•

Consolidação da economia no conhecimento;

•

Novo foco na capacidade de empregabilidade/ ocupacionalidade para toda a vida, em lugar
do emprego para a vida toda;

•

Mudança fundamental no mercado da educação global.

As pessoas devem contribuir construtivamente em tudo e, para tanto, devem ter condições
de aprender continuamente.
Pessoas talentosas precisam de grandes gerentes. O empregado talentoso pode entrar para
uma empresa por causa de seus líderes carismáticos, de seu generoso plano de benefícios e de seus
programas de treinamento de classe mundial, mas quanto tempo ele permanecerá e quão produtivo
ele será, enquanto nela estiver, será determinado pelo seu relacionamento com o superior imediato. Tal
descoberta sugere que o gerente é o elemento crítico na construção de locais de trabalho vigorosos.
Magdalena Boog (2002) oferece uma interessante visão que: o talento humano inclui motivação,
competência, conhecimento, criatividade, genialidade, habilidade, posturas, atitudes, qualificação,
educação etc.
O conceito de educação corporativa constitui um processo e não necessariamente um local,
em que todos os colaboradores, e algumas vezes clientes e fornecedores, participam de uma variedade de experiências de aprendizagem necessárias para melhorar seu desempenho no trabalho e
incrementar seu impacto nos negócios. Em muitos casos, a função tradicional de T & D converte-se
em uma universidade corporativa.
Algumas universidades corporativas resultaram de reestruturação da função da educação em
toda a organização.
As empresas estão criando um sistema de aprendizagem contínua em que toda a organização
aprende e trabalha com novos processos e novas soluções.
O desafio, então, é criar um ambiente e condições favoráveis para aprendizagem e discussões
focadas, estimuladas pelas boas referências teóricas e práticas externas no qual todo colaborador
e todo elemento do sistema comercial da empresa compreenda a importância da aprendizagem
contínua vinculada a metas empresariais.
Célia Marcondes Ferraz (2002) diretora de educação corporativa na Accor no Brasil diz que
a educação corporativa são entidades que se assemelham mais a instituições de ensino que as
estruturas e departamentos das empresas.
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Por isso há várias razões para uma empresa desejar criar uma universidade corporativa, tais
como a criação de valores para os colaboradores, a criação de uma boa imagem externa causando
uma boa impressão aos clientes ou sócios e uma boa imagem interna.
Várias empresas – como Motorola, McDonald ‘s, Grupo Accor, Coca-Cola, Algar e Brahma –
têm universidades corporativas, algumas virtuais. A Brahma desenvolveu um MBA próprio, o Master
in Brahma Administracion, no qual investe 800.000 reais anualmente. As aulas e treinamentos são
ministrados por altos executivos da empresa e alguns consultores convidados. O grupo Accor inventou
a Academia Accor, que forma e desenvolve colaboradores de todos os níveis. E se necessário, levar
a escola até os alunos, em qualquer canto do país. A universidade do Hambúrguer da McDonald ‘s
representa um investimento de 7 milhões de dólares e tem auditório, laboratório, biblioteca, cozinha
para testes e sala de edição de vídeo. Recebe pessoal de nível gerenciais e empresários do sistema
de franquia, além de alunos do Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile. A Caterpillar tem um
centro de desenvolvimento de Recursos Humanos cobrindo uma área de 3.100 metros quadrados,
um complexo equipado com estúdios multimídia e softwares especialmente criados para o autodesenvolvimento dos colaboradores.
DIFERENÇA ENTRE T&D E EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Educação corporativa tem como finalidade fomentar o desenvolvimento e a instalação das
competências empresariais e humanas consideradas críticas para a viabilização de estratégias de
negócios, de uma forma sistemática, estratégica e contínua. A educação corporativa põe o foco no
desenvolvimento do quadro de pessoas com vistas a obter resultados nos negócios.
Diferente de Treinamento e Desenvolvimento (T & D) que por sua vez, também podemos considerar a diferença entre ambos. Embora seus métodos sejam similares para afetar a aprendizagem,
a sua perspectiva de tempo é diferente.
O treinamento é orientado para o presente, focalizando o cargo atual e buscando melhorar
aquelas habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato do cargo.
O desenvolvimento de pessoas focaliza em geral os cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e capacidades que serão requeridas. Ambos, treinamento e desenvolvimento (T & D) constituem processo de aprendizagem. (CHIAVENATO, 2004, p.339).

Através do treinamento – e o desenvolvimento tradicional – transmitimos conhecimentos
específicos do assunto em que a pessoa apresenta alguma deficiência por trazer uma visão mais
ampla e de longo prazo.
As antigas unidades de treinamento são vistas hoje como fonte de despesas, pois cada curso
inclui gastos com locação, acomodação, alimentação e transporte dos treinandos. A educação corporativa está se tornando uma necessidade competitiva, pois representa algo muito além do treinamento.
Segundo Terra (2006), há um fato interessante acontecendo no mundo: as necessidades de
treinamento, em sala de aula ou on-line, têm aumentado em toda parte; porém o treinamento clássico
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vem perdendo espaço no contexto amplo do aprendizado de profissionais.
As empresas que estão privilegiando a educação corporativa criam suas universidades corporativas.
EDUCAÇÃO CORPORATIVA OU UNIVERSIDADE CORPORATIVA?
Um conceito recente no Brasil, a educação continuada parece ser um tema de universidade,
e soa com ar de estudos prolongados e duradouros. Na verdade, a ideia é que seja permanente ou
contínuo o estudo e não os cursos ou temas a serem explorados.
Há diversas empresas multinacionais que estão aderindo à era do conhecimento com uma arma
poderosa que chamam de universidades corporativas, onde o foco é exatamente promover e despertar o interesse de seus colaboradores, clientes e parceiros da comunidade, para atuarem ativamente
neste programa de atualização constante do aprendizado. Essas universidades não visam substituir
ou disputar espaço com as universidades tradicionais, pelo contrário, elas são complementares na
medida em que a universidade tradicional fornece a formação conceitual e metodológica aos profissionais, a corporativa oportuniza uma formação focada no ambiente de negócios, desenvolvendo o
aprimoramento nas competências essenciais ou críticas de cada organização.
O objetivo principal de uma universidade corporativa é o desenvolvimento e a instalação das
competências profissionais, técnicas e gerenciais consideradas essenciais para a viabilização das
estratégias de negociação.
De forma geral, as experiências nessa área têm enfatizado os seguintes objetivos globais:
•

Difundir a ideia de que o capital intelectual será o fator de diferenciação das empresas no
próximo milênio;

•

Despertar nos talentos humanos a vocação para o aprendizado;

•

Incentivar e estruturar atividades de autodesenvolvimento;

•

Motivar e reter os melhores talentos contribuindo para o aumento da felicidade pessoal,
dentro de um clima organizacional saudável.

Pode-se dizer que o objetivo principal é o de desenvolver as competências críticas em vez
de habilidades.
São fortes as possibilidades de alianças entre as universidades tradicionais e corporativas,
visando à formação integral do indivíduo e, em rede de trabalho, levando isso à comunidade e capacitando para o aumento da empregabilidade desses profissionais.
Enquanto aprendem na universidade, os profissionais estão em contato com desafios reais e especialistas da própria empresa: e quando voltam ao trabalho, continuam com um suporte de aprendizado constante. Enfim, reconhece-se que no caso de
inúmeras profissões, quase não há separação evidente entre trabalhar e aprender.
( TERRA, 2006, p.26).
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A educação é o fator pelo qual se dissemina a cultura, seja ela da sociedade ou da empresa,
não temos como passá-las às novas gerações se não for pela educação, seja formal ou informal.
Como estamos vivendo a era do conhecimento e as oportunidades têm se expandido por
todas as partes, é interessante a nomenclatura de universidade corporativa, visto ser este um olhar
específico dentro das organizações, já que a educação será focada nos negócios da empresa e esta
tem o objetivo de ser reconhecida como expert no seu ramo de negócios.
O papel dessas universidades é bem claro, sendo focada em resultados corporativos, diferentes
de Treinamento, que é mais técnico e restrito.
Pode-se dizer que esta ideia é nova e parece ser utópica para a realidade brasileira, esta força
vem com o avanço da tecnologia e a cobrança do mercado financeiro inteiramente globalizado, a nossa
economia depende de fatores externos para sobreviver. Por isso a educação deixa de ser somente
privilégio de alguns para ser a necessidade de muitos, sendo assim as universidades corporativas
deixam de ser somente uma atualização para ser um projeto de requalificação profissional e pessoal.
Inovadora na maneira de entregar o conhecimento e ágil no acesso, pois pode ser “em qualquer lugar, em qualquer momento”.
O ENTENDIMENTO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA PARA OS GESTORES
Os gestores de RH entendem que a Educação Continuada é um benefício dado ao corpo de
funcionários e que agrega valor, de forma que reduz o turnover, o absenteísmo e valoriza a área de
Recursos Humanos. De forma que torna a área mais estratégica, mais próxima das decisões, atuando
como parceira e não como prestadora de serviços da diretoria, como também, intensifica recursos e
ações de desenvolvimento dos colaboradores para aumentar a competência e o comprometimento
das pessoas.
Um aspecto muitas vezes despercebido pelo RH é lembrado por Giseli Oliveira (2004) que
defende que a corrida pela máxima capacitação é que além do domínio da gestão de pessoas, falta
a gestão de conhecimento dessas pessoas. Em muitas empresas, não se sabe exatamente “Quem
- faz- o - que”. Prejudicando a administração de performance do grupo e sua atuação junto a outros
departamentos.
Não identificar a qualificação e o potencial criativo dos funcionários pode ser um tiro no pé,
principalmente aqueles que não se cansam de aprimorar seus conhecimentos, os professional for life.
Os talentos são exigentes em relação ao ambiente de aprendizagem que encontram
nas organizações, assim como são profissionais mais requisitados, por se manterem na busca contínua por conhecimento, geralmente são os que apresentam soluções criativas e inovadoras para o negócio. (MUSSAK, 2017, p.18).

Portanto o foco nos resultados não pode estar dissociado da preocupação com a qualidade
dos produtos, serviços e claro, dos profissionais. Investir em capacitação é uma questão estratégica
e operacional.
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Para Françoise Trapenard (2006), investir na capacitação dos colaboradores é mais do que
um dever é um diferencial competitivo. É um processo estruturado aos poucos que deu certo, foi
uma escalada natural, na qual a ação mais desafiadora foi o e-learning, pela forma diferente de
aprendizado que propõe.
Terra (2006), defende a necessidade de refletir que para influenciar de maneira profunda o
processo de aprendizado organizacional, é necessário ter liderança e atuar diretamente sobre as
práticas da gestão das empresas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido ao fato de as empresas estarem exigindo para seus funcionários uma educação mais
focada e mais alinhada em termos estratégicos, o mundo acadêmico terá de redefinir seus negócios
e até mesmo considerar a operação de franquias nas dependências de seus parceiros corporativos.
As instituições acadêmicas, à medida que se sentirem mais confortáveis em seu papel de parceiros empresariais, poderão descobrir que é útil abraçar um leque maior de estratégias orientadas
para o mercado, que variam de uma presença local em uma organização ao licenciamento/merchandising de seu currículo, que será transferido de e para empresas e seus parceiros de aprendizagem.
A parceria entre as IES e as universidades corporativas representa uma oportunidade.
Se as universidades tradicionais não modificarem suas estruturas, continuarem a não atender
o aluno como cliente e consumidor de conhecimento e não se orientarem para o mercado, as universidades corporativas se transformarão em competidoras diretas da educação formal.
De toda forma, podemos dizer, conforme Trevisan, apud Almeida (1999), que “as empresas
serão cada vez mais escolas e as escolas cada vez mais empresas”.
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RESUMO
A prática pedagógica é tema amplamente debatido nos mais diversos cenários mundiais. E não é
um assunto que esgota em si, pois o processo de ensino aprendizagem é dinâmico e dotado de
complexidade. Não obstante, a prática pedagógica é permeada de prescrições e nexos causais
que viram senso comum, mesmo por incorporação durante a vida estudantil ou em decorrência de
experiência. Neste aspecto, as diversas práticas pedagógicas são advindas de fortes inclinações
ou tendências. A literatura apresenta as tendências pedagógicas com as seguintes inclinações: a
pedagogia liberal, composta pela vertente tradicional, renovada progressista, renovada e não diretiva e tecnicista; e a pedagogia progressista, composta pela vertente libertadora, libertária e crítico
social de conteúdos. O intuito do presente instrumento é realizar uma aproximação sobre o processo
histórico de formação pedagógica brasileira, visto que, este é objeto de análise dinâmico que sofre
influência e influencia o desenvolvimento humano em diferentes tempos e com diferentes pessoas.
Palavras-chave: Formação; Histórico; Prática; Pedagógica.
INTRODUÇÃO
Não obstante a educação brasileira, assim como sua prática, tem seus primórdios figurados
e vinculados ao período Brasil colônia (século XVI), ou seja, remete a pensar a influência jesuítica
e seus determinantes.
Devido à centralização da matriz portuguesa absolutista, a educação deu-se através da influência religiosa, caracterizada por um trabalho de catequização em primeiro momento, ou seja,
a instrução e principalmente a conversão dos indígenas voltadas ao catolicismo. Desta forma, as
ações jesuíticas empreenderam esforços voltados ao êxito da empreitada colonizadora, ou seja,
transformar os valores espirituais, morais e culturais do indígena na promoção da incursão soberana
da metrópole portuguesa.
Neste intuito no ano de 1548 foi redigido o primeiro documento, denominado de regimentos,
os quais consistiam num conjunto de princípios e parâmetros normatizadores que pontuavam basicamente a organização do poder público, assim como a relação da política educacional colonial
brasileira. De fato, este fora um documento norteador das atividades portuguesas no Brasil colônia,
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tanto que este vigorou por mais de 100 anos (PAIVA, 1982).
Os princípios e parâmetros normatizadores voltados à política educacional colonial brasileira
para os indígenas não ultrapassavam os resquícios de aprendizagem da hegemônica língua portuguesa, enquanto para os descendentes dos portugueses essa ação dava-se por completa, ou seja,
a educação ocorria de modo integral (baseada na imutabilidade do Homem) nas conformidades da
época (RIBEIRO, 2003). Com este efeito, os colégios jesuíticos foram essenciais quanto à formação
da elite colonial brasileira que utilizavam o Ratio Studiorium (publicação jesuítica de 1599) como
norteador e plano de estudos.
O plano de estudos ou sinonimamente Ratio Studiorium, versava sobre a organização e
aspectos pedagógicos em consonância com os preceitos da doutrina católica (SANGENIS, 2004).
Sendo assim, o método de estudos disposto pela educação jesuítica consistia basicamente
na ação voltada ao estudo, à repetição de conteúdo e a disputa (escolástica medieval – tomismo
– antropologia e metafísica). E esse método norteado por uma concepção pedagógica tradicional
deveria dar cabo à formação voltada para a essência divina.
Consecutivamente à formação, ocorreram mudanças administrativas públicas, assim como
administrativas educacionais substanciais com a entrada do Marquês de Pombal (Sebastião José de
Carvalho e Melo). Suas reformas educacionais aboliram a atuação jesuítica advinda da Companhia
de Jesus em 1759. O que necessariamente culminou na criação até então inédita de um sistema
legítimo de ensino público. Consecutivamente e atrelado à reforma educacional pombalina, ocorreram a revolução francesa (1789) e a revolução industrial nos maiores centros europeus que se
desenvolveram substancialmente no campo econômico, e consequentemente influenciariam todo o
globo, assim como a vinda “forçada” da Corte Portuguesa. Neste contexto, havia a rivalidade entre
Inglaterra e França quanto à detenção do poder econômico global, de modo que fora instaurado o
Bloqueio Continental francês que proibia expressamente qualquer tipo de comércio com a Inglaterra
(ZOTTI, 2.004).
O reino de Portugal não respeitou o bloqueio instaurado e sofreu represálias do imperador e
militar francês Napoleão Bonaparte. Desta forma, a corte real portuguesa e seus súditos transferiram
seu governo, assim como suas operações para a colônia brasileira. Com a intervenção “forçada”
da Corte Portuguesa, houve considerável desenvolvimento político, econômico, social e cultural. O
governo de Dom João VI, sob o prisma administrativo, foi eficaz no estabelecimento e instalação
de cadeiras de ensino, assim como a criação de novos cursos, além das instituições educacionais
(XAVIER, 1994) que em primeiro momento intencionavam a formação educacional de intuito profissionalizante no recém Novo Reino Unido a Portugal.
Como etapa inicial, o ensino primário em decurso tinha preocupação referente à leitura e a
escrita, já o ensino secundário pautava-se ainda no sistema de aulas avulsas, e estas estavam sob
administração e fiscalização de um diretor geral. O ensino superior era administrado pelo governo
central e este era voltado ao atendimento de caráter elitista aristocrático que privilegiava a nobreza
local (FÁVERO, 1996).
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DESENVOLVIMENTO
Já o período imperial brasileiro (1.822-1.889) fora marcado por significativas e substanciais
mudanças e rupturas no que se refere às relações e questões de poder e sua interferência tanto no
âmbito público quanto privado, denotado pela aristocracia brasileira. Este cenário compunha interesses
de um novo Brasil, agora um Estado Nacional independente que adentrara ao contexto capitalista
internacional (FAUSTO, 1.995).
Vale a penas destacar que em 1824 fora realizado o decreto do Ato Adicional que determinou
mudanças na administração pública brasileira. Com isto a educação (instrução primária) passara do
estado emergencial para o estado de dever provincial público e gratuito. Já para o ensino secundário (Lei Geral de 1846), fora criado a escola normal, mas necessariamente o cargo de direção fora
desconsiderado, pois a fiscalização da escola era de responsabilidade direta do governo.
Para os liceus em 1.847, o cargo de diretor fora atribuído pelo próprio governo. Com este
advento, agora a missão do diretor era fiscalizadora, pois os eventos decorrentes no liceu deveriam
ser reportados ao presidente da província. O instrumento utilizado nesta prática eram os relatórios
que apontavam o comportamento dos alunos e professores, assim como a carga horária de aulas,
licença para professores, composição de conselho, etc. (HISDORF, 2.002). Interessantemente para a
época o cargo de diretor de escola, assim como o dever sobre a gestão era realizado pelos próprios
professores que respondiam diretamente ao presidente da província.
Em 1.889 com o advento da proclamação da República, ocorreu a constatação que a escola
era lugar de mudanças e esperança quanto à composição de um novo tempo promissor.
A ideia de mudança de contexto tinha a proposição educação como prática que conduziria
aos princípios de cidadania e composição da nova ordem nacional. Nesta concepção, os primeiros
passos ocorreram no ensino público primário do Estado de São Paulo, com a reforma da Escola
Normal em 1.890 (focado no ensino de professores normalistas), consecutivamente a reforma da
Instrução Pública em 1.892 (ensino primário com duração de 8 anos) e com a reforma Sampaio Dória
em 1.920 (política de recenseamento escolar).
A reforma da instrução pública, decorrente da reforma da Escola Normal (criação de escolas
Modelo) pautou-se na estruturação do ensino quanto à composição do sistema escolar e seus níveis
de ensino (jardins de infância, ensino primário, secundário e superior (FREIRE, 1989).
A segunda república (Governo Getúlio Vargas – 1.930-1.945) marcada pela retratação política
populista e representação da classe trabalhadora, priorizou no campo educacional, políticas oficiais
e diretrizes quanto à formação e regulamentação do administrador de escola, além de sua consolidação no cenário público referente ao ensino elementar, derivado da crescente demanda por educação
advinda da recorrente industrialização nacional.
A constituição de 1.934 estabeleceu o Plano Nacional de Educação, assim como a gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar. Frente a essas mudanças, neste cenário, decorreu o
movimento escolanovista (impregnados de ideário liberal) que questionara a escola tradicional (tra324
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dicionalismo pedagógico) que ainda mantinha influência no contexto educacional nacional. Sendo
assim, Fernando de Azevedo (líder do movimento escolanovista), através do Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova (1.932), requeria e primava pela gratuidade da escola pública, obrigatória e laica,
além da elaboração do Plano Nacional da Educação.
Contrariamente aos ideários escolanovistas encontravam-se pessoas com força política impregnadas pelo conservadorismo da Igreja Católica e, além do mais, denotavam grande interesse pela
exploração da educação advinda da iniciativa privada, permeada pelo ensino da doutrina religiosa,
e porque não dizer da influência da fé católica no contexto escolar.
Mesmo com notável influência sobre o que deveria ser baseado o ideário educacional, vigorou
a educação como sendo direito de todos e dever do Estado. Sendo assim, o ensino secundário e
superior (reforma Campos Salles em 1.931) foram estruturados, sendo o primeiro composto por ciclo
fundamental e complementar (necessários para o ingresso no ensino superior). Dentre as mudanças
apresentadas e necessariamente incorridas no período Vargas no que cerne as reformas educacionais,
assim como a expansão da escolarização, o Manifesto dos Pioneiros ora apresentado, denunciou
o quanto o serviço educacional público ainda era precário, pois as práticas inerentes ao contexto
educacional baseavam se ainda na observância e em aspectos empíricos (GHIRALDELLI, 1.995).
Enfim, o contexto político e educacional no fim da Era Vargas necessitou da criação efetiva
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, numa tentativa de sistematização educacional nacional,
já que tentativas partiam do âmbito Estadual.
O período nacional desenvolvimentista (1.946-1.964) fora marcado pela política de abertura ao
capital estrangeiro, interferências de fatos internacionais como o declínio das potências europeias,
ascensão dos Estados Unidos da América e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (capitalismo X socialismo).
Com a crescente demanda econômica decorrente da industrialização nacional, o interesse
pela expansão educacional era ponto focal nas atuações políticas, pois decorria o crescimento populacional e havia necessidade de criação de mão-de-obra qualificada para atuação no mercado de
trabalho e atendimento do empresariado.
Contrariamente aos requisitos de uma formação profissional qualificada, o governo de Eurico
Gaspar Dutra fora marcado por retrocesso no que se refere um norte a democratização política e
educacional, já que o ministro da educação e saúde, Clemente Mariano, instalou uma comissão para
a votação de projeto de lei, redigido em 1.948, que daria origem a primeira LDB de fato, mas devido
a vários entraves e interesses advindos de forças políticas sem escrúpulos, o projeto só foi votado
em 1.961 (SAVIANI, 2.007).
Neste período, apesar do sentido denotativo dado ao aspecto desenvolvimentista, fora assumido papel de conotação, pois no âmbito educacional relativo à estrutura de ensino, esta pouca teve
alteração no ensino infantil (escolas maternais e jardins de infância), no ensino primário, no ensino
secundário (ginasial e colegial), no ensino normal e técnico, e no ensino superior. Já o currículo foi
flexibilizado estendendo-se a todo o território nacional, assim como a obrigatoriedade da asseguridade da educação ao poder público nacional.
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Desta forma, apesar das poucas mudanças, muitos entraves e a crescente demanda por
educação, pouco efetivamente fora mudado quanto ao atendimento ao público, a não ser o maior
interesse da sociedade civil pelos rumos da educação em contexto nacional. Tanto que os anos 60
foram marcados por movimentos populares relacionados à educação e cultura como o Movimento Popular de Recife, Movimento de Educação de Base, Centro Popular de Cultura, dentre outros
(CUNHA & GÓES, 1.987).
O golpe civil-militar de 1.964 denotou o período ditatorial o qual a população brasileira passaria
por vinte anos (1.964-1.984), caracterizado pelo autoritarismo cruel, opressor e desmedido.
Em sua fase inicial primou-se pelo desenvolvimento econômico, reformas administrativas e
institucionais. Necessariamente estes fatos decorreram da expansão econômica derivada do desenvolvimento industrial brasileiro, advindo da angariação de recursos internacionais. Mas para tal efeito,
fora adotado um modelo de concentração econômica baseado na doutrina americana de Truman,
o qual de certo modo previa o aumento do poder aquisitivo das classes altas e medias para com o
aumento do fator de consumo (AQUINO, 1.990). O que de fato, replicaria no melhoramento do estilo
de vida americano.
Neste contexto, a educação era pensada pelas camadas sociais mais baixas, como impulsionadora e direcionadora do progresso, pois esta qualificaria pessoas para atuarem nas esferas
organizacionais e governamentais (visão utilitarista).
Percebendo esta determinante, o governo federal em parceria com o governo americano firmou
o acordo MEC – USAID (Ministério da Educação e Cultura – United States Agency for International
Development), o qual determinaria através da reformulação ideacional em todos os níveis de ensino,
indiretamente e futuramente aumento de mercado, mudança ou novos hábitos de consumo, mão-de-obra cada vez mais desqualificada e de baixo nível, além de uma extrema dependência cultural,
política e econômica que vivenciamos ainda no século XXI.
Para tanto fora criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL – Lei nº 5379/67),
que tinha a preocupação instrucional e não formativa. Quanto aos primeiro e segundo graus o foco
formativo fora voltado para a qualificação profissional, tanto que a obrigatoriedade do ensino passou
a ser de oito anos e o segundo grau sofreu adaptação da profissionalização compulsória (entrada
imediata no mercado de trabalho) (Lei nº 5692/71).
O currículo educacional no “Brasil autoritário” acabou por denegrir as disciplinas de História
e Geografia, e estas foram retiradas do ensino de primeiro grau. Em caráter substitutivo foram implementadas as disciplinas de Estudos Sociais. No ensino médio, as disciplinas de História e Geografia faziam participação com a disciplina de Organização Social e Política do Brasil. Já no ensino
superior, com a Reforma Universitária (Lei nº 5540/68), fora criada a departamentalização, matrícula
por disciplina e o vestibular unificado (CURY, 2.000), os quais atendiam a conjuntura mercadológica
fragmentada.
O pandemônio da era militar fora figurado pela redução da jornada escolar devido ao atendimento urgente do mercado de trabalho, redução do salário de professores e absorção de trabalhadores leigos na área educacional, culminando no empobrecimento populacional (CUNHA, 1.996).
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Após o advento da era militar brasileira com a entrada do primeiro presidente civil pós-ditadura, José Sarney, inaugura-se um período de transição para o advento da Nova República. Este
período de transição denotou e declarou a crise econômica advinda do período anterior, baseada
em produção em larga escala, maior independência tecnológica das empresas, empresas estatais
como financiadoras das empresas privadas, desemprego estrutural, empobrecimento da população
e crescimento da dívida externa por adentrada do capital estrangeiro (FMI e Banco Mundial) (LIMA
FILHO, 1.997).
Neste contexto turbulento, permeado pelas reorganizações dos movimentos sociais, firmou-se a luta por uma nova política educacional (FERNANDES, 1.989). A constituição de 1.988 fez por
vigorar os princípios de gestão democrática, baseados na participação da comunidade escolar (pais,
alunos, professores e funcionários).
Em sentido prático referente à constituição nacional houve pouca mudança, já que ainda existia
a dominação elitizada vinculada aos preceitos neoliberais (desenvolvimento do capitalismo na esfera
global), com a redução dos gastos públicos destinados às demandas sociais e atuação do Estado
Mínimo. A educação deu atenção quanto à formação do jovem para o mercado de trabalho baseado
em discurso de competências, conduta individualista e competitiva, assim como a transformação da
educação de cunho social para o cunho mercadológico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, acreditamos que sob uma abordagem histórica sobre o processo das práticas pedagógicas no Brasil nota-se que a mesma passou por diversas mudanças no decorrer dos tempos,
melhor dizendo, em sua própria história.
Nesta mesma lógica, muitos modelos foram utilizados na busca do atendimento quanto à
requisição social demandava, ou seja, o caráter instrucional fora muito utilizado.
Com o advento da obrigatoriedade dos serviços prestados no atendimento da educação pública, esta ganha um norte como balizador do processo de formação humana. Porém, o avanço se
dá ainda a passos morosos e uma aproximação quanto ao aspecto das práticas-pedagógicas na
história do Brasil é complexo e multifacetado devido às realizações quanto aos anseios da sociedade.
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RESUMO
Este trabalho tem a intenção primeiramente, de contextualizar por meio de aporte bibliográfico,
uma retrospectiva histórica da presença e da importância do livro didático como recurso facilitador
nos processos de aprendizagens, buscando elucidar a evolução e as tendências das concepções
de modelos e práticas pedagógicas até a contemporaneidade, bem como seus impactos nas vidas
dos estudantes. O livro didático deve ser entendido como um instrumento pedagógico a mais que o
professor dispõe como facilitador no processo de aprendizagens dos estudantes, contribuindo para
a formação de estratégias. É uma ferramenta que em hipótese alguma podemos negligenciar sua
potência, tendo em vista que em muitas escolas, ainda é a única fonte de acesso dos estudantes.
Neste sentido, o livro didático deve ser considerado como um ponto de apoio para auxiliar o professor a alcançar seus objetivos e manter uma sequência para a aprendizagem, evitando que ocorram
lacunas que prejudiquem o entendimento dos conteúdos. Além disso, o livro didático representa uma
fonte confiável de consulta e de fácil acesso, tanto para os professores quanto para os estudantes
e suas famílias. Porém, não podemos deixar de refletir sempre nas possibilidades de ultrapassar a
barreira da utilização somente do livro didático, pois ensinar é ir além dos objetivos básicos, consistindo em um aprofundamento na realidade dos estudantes, em seu processo de transformação
e amadurecimento, buscando constantemente, imprimir autonomia, protagonismo e interdisciplinaridade à prática pedagógica.
Palavras-chave: Aprendizagem; Ferramenta; Estratégia.
INTRODUÇÃO
O livro didático vem ao longo do tempo, apresentando- se como uma importante ferramenta pedagógica, e a despeito de todos os avanços tecnológicos e de todo a gama e diversidade de
informações atualmente disponíveis, ele ainda pode ser considerado sim, como o principal recurso
didático utilizado em sala de aula, principalmente por ser um material que todos os estudantes têm
acesso e, portanto, o mais comum.
Bittencourt (2004) destaca que, após ter sido interpretado como uma produção cultural inferior,
o livro didático passou a ser analisado sob vários ângulos, destacando-se seu aspecto educativo,
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bem como seu papel na escola contemporânea.
Segundo a autora acima, apesar de gerar polêmicas e críticas de vários setores da sociedade, o livro didático ainda deve ser considerado como um instrumento fundamental no processo de
escolarização.
Segundo Bittencourt (p. 471):
Relações contraditórias estabelecidas entre livro didático e a sociedade têm instigado investigações variadas, por meio das quais é possível identificar a importância
desse instrumento de comunicação, de produção e transmissão de conhecimento
da tradição escolar. (Bittencourt , 2004, p. 471)

Bezerra e Luca (2006, p. 37), por sua vez, salientam que o livro didático precisa ser compreendido como:
Elemento importante na construção do saber escolar e do processo educacional
espera-se que contribua para o aprimoramento da ética, imprescindível ao convívio
social e à construção da cidadania. Nesse sentido, há que se verificar, nos textos e
nas atividades, a existência de uma real preocupação em despertar no estudante
a prática participativa, a sociabilidade, a consciência política, enfim, a cidadania,
entendida em seu sentido mais amplo. (Bezerra e Luca 2006, p. 37)

Mas, que tipo de instrumento é esse que mesmo em meio a variadas controvérsias vem superando as barreiras do tempo, para se tornar atualmente um importante aliado do professor? Em
resposta à pergunta acima, buscamos a definição apresentada por Lajolo (1996), que ao descrever
o livro didático, justifica ainda, a importância desse recurso no ambiente escolar.
Didático, então, é o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado, tendo em vista essa utilização escolar e sistemática. Sua importância aumenta
ainda mais em países como o Brasil, onde uma precaríssima situação educacional faz com que ele acabe
determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, marcando, pois, de forma decisiva, o que
se ensina e como se ensina o que se ensina. (LAJOLO, 1996, p. 4)

Verificamos, por outro lado, que na ausência de materiais escolares de boa qualidade e em
quantidade suficiente para orientar o professor nas atividades a serem desenvolvidas em sua práxis,
tanto em relação aos objetivos a serem alcançados, quanto aos conteúdos considerados indispensáveis e, também quanto às metodologias e às estratégias de ensino a serem utilizadas, o livro didático
passou a ser o principal e, na maioria das vezes, o único instrumento de suporte do trabalho docente.
Seguramente, o livro didático ainda tem sido o recurso de mais fácil acesso aos professores e aos
estudantes, e para muitos talvez, a única referência acessível. Além disso, a linguagem adotada no
material, assim como a seleção de textos-base, é compatível à faixa etária dos estudantes, levando em consideração sua fase de desenvolvimento, aproximando-se, portanto, de sua realidade, o
livro didático consegue proporcionar uma aprendizagem de cunho mais significativo. Embora o livro
didático apresente variados e justificados benefícios à aprendizagem dos estudantes, é importante
que sua utilização seja dosada de certa moderação e equilíbrio. Esse recurso deve ser encarado
como um direcionador da práxis docente, e os educadores devem adotar muitos outros materiais
e estratégias, a fim de promover também, uma aprendizagem mais diversificada, interdisciplinar e
principalmente atrativa aos estudantes.
Podemos considerar o planejamento curricular como fator determinante na intensidade da utili330
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zação do livro didático como recurso facilitador do cotidiano escolar. O detalhamento dos conteúdos,
as expectativas de aprendizagens, o conhecimento prévio dos estudantes e a presença de projetos e
atividades também devem auxiliar a definir o nível de utilização deste material didático. No entanto, é
importante salientar que as informações contidas nos livros sejam sempre complementadas por outras,
trazidas pelo professor ou proposta aos estudantes por meio de pesquisas e atividades. O professor
é quem mais conhece seus estudantes pelo contato diário, portanto, é quem consegue identificar e
inferir se a sequência apresentada nos livros didáticos apresenta coerência ao aprendizado ou se
pode ser adaptada, permitindo assim, o uso cada vez mais flexível deste recurso.
PANORAMA HISTÓRICO : TRAJETÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO BRASILEIRO
Desde 1820, constam registros da existência de livros didáticos no Brasil Imperial, concomitantemente à inauguração das primeiras escolas públicas no nosso país. Nessa mesma década tiveram
início também, as produções de manuais editados nas gráficas nacionais.
Segundo Silva (2012), a partir do Período Imperial, o livro didático passou a ser utilizado de
maneira mais regular no Brasil, principalmente com a inauguração em 1838 do Colégio Pedro II, no
Rio de Janeiro.
A educação neste período privilegiava a elite, e a Europa era o marco referencial cultural vigente, assim, era frequente que os livros didáticos fossem importados, especialmente da França e
de Portugal.
Entre 1870 e 1880, as críticas em relação à demasiada utilização de obras estrangeiras avolumaram-se, forçando o início de um período voltado à produção nacional, principalmente devido
às transformações da sociedade brasileira no final do século XIX, entre elas: o crescimento da rede
escolar, a urbanização, a imigração, o desmoronamento do trabalho escravo e a modernização tecnológica da imprensa. (BITTENCOURT, 1993, p. 20).
Porém, é interessante ressaltar que, ainda segundo Bittencourt (1993, p. 21), “permaneceu a
crença na força do livro didático escolar como peça importante na viabilização dos projetos educacionais”.
Considerando a importância dos livros didáticos para a formação de professores e estudantes
durante o século XIX, sua elaboração deveria ser cuidadosa, articulada aos interesses do Estado.
Neste sentido, deveriam ser produzidos com o intuito de “suprir as necessidades de professores mal
formados”. (BITTENCOURT, 1993, p. 22).
Para ministrar as aulas, os professores deveriam utilizar livros de autores consagrados, principalmente de obras religiosas, cujas finalidades pedagógicas consistiam basicamente em ditados e
cópias de trechos, ou simplesmente em ouvir as discussões dos conteúdos.
A partir da criação das Escolas Normais surgiram outras concepções para a elaboração de
livros didáticos que ultrapassavam seu uso exclusivo em sala de aula; bem como a criação de obras
para formação de professores, além de livros sobre leis e regulamentos da instrução pública. Vale
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ressaltar que, inicialmente as obras didáticas tinham a finalidade de atender exclusivamente aos
professores, tentando sanar suas defasagens em relação à formação.
Foi no decorrer do século XIX que a ideia de estender as obras didáticas aos estudantes foi
expandida, cabendo aos responsáveis pelos projetos educacionais a preocupação de como esses
livros didáticos deveriam ser elaborados, assim como quem escreveria os textos destinados aos estudantes. A tarefa para a elaboração de livros didáticos vinha permeada pela ideologia de construção
da nação brasileira e com esse intuito, foram selecionados intelectuais para serem os responsáveis
pela produção.
Durante o século XIX e no início do século XX, o apelo à nacionalização das obras didáticas
tornou-se uma constante, apesar da persistência da concepção da importância de tais livros para a
formação dos professores e para a divulgação dos conhecimentos a serem transmitidos pela escola.
Dentre todas as preocupações que cerceavam a escola no período, cabe destacar aquela com a
produção de novos métodos e disciplinas escolares, a fim de atender às demandas da sociedade.
Com relação aos livros utilizados na escola de Primeiras Letras ou Escola Elementar, Bittencourt (1993, p. 46) afirma que havia o livro didático da disciplina organizado por nível de idade, cuja
complexidade dos conteúdos buscava acompanhar as diversas fases de aprendizagem do estudante,
evoluindo de acordo com os programas de ensino. E um outro tipo denominado livro de leitura, um
tipo específico de literatura para a infância.
Durante a época da Primeira República somente as pessoas alfabetizadas poderiam votar,
portanto, a alfabetização tornou-se de suma importância para a participação na vida política do país.
Portanto, a partir de 1870 as discussões sobre os métodos de alfabetização intensificaram-se,
devido ao aumento no interesse da população na escolarização. A partir desse período, houve a
adoção de um método denominado analítico, caracterizado principalmente pela utilização de cartilhas.
As primeiras cartilhas brasileiras foram elaboradas por professores paulistas e fluminenses no final
do século XIX. Estes materiais deveriam ser elaborados com a finalidade de fornecer conhecimentos
variados e despertar nos estudantes, o gosto pela leitura, além de impulsionarem o desenvolvimento
moral. Neste sentido inicialmente, as traduções de obras sobre a vida de santos foram utilizadas,
mas com o advento da escola laica, as fábulas ganharam território entre as obras didáticas, substituindo os conteúdos morais e religiosos por conteúdos morais e cívicos. O Ensino Secundário, até
então restrito à elite brasileira e reservado preferencialmente aos jovens do sexo masculino, buscava
adaptar o programa de disciplinas, articulando-o com o Ensino Superior.
A partir de 1930, conforme Silva (2012), houve um grande incentivo para a produção didática
nacional, devido principalmente ao novo cenário político. Getúlio Vargas “preocupou-se em fortalecer
a ideia de nação forte e unida” (SILVA, 2012, p. 808), pois economicamente, a crise de 1929 havia
provocado o aumento no preço das importações dos livros, forçando a produção de obras didáticas
nacionais.
Em 1931, Francisco Campos, então ministro da Educação e da Saúde Pública, foi o responsável
pela elaboração de uma proposta didática cujo cunho era nacionalista. A partir de então, os livros
didáticos passaram a ser produzidos em larga escala, por autores brasileiros, seguindo o programa
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nacionalista criado no início da década de 1930.
A preocupação com a produção, distribuição e conteúdo do livro didático no decorrer da história
do Brasil surgiu, como sabemos, desde os tempos imperiais, mas foi durante a década de 1930 que
o Estado criou uma legislação específica para a sua elaboração, por meio da criação de um órgão
público capacitado para legislar sobre tais assuntos: o Instituto Nacional do Livro – INL, cuja função
era zelar e ampliar a produção do livro didático no país e, com a elaboração do decreto-lei nº 1006, de
30/12/1938, criou-se a Comissão Nacional do Livro Didático – CNLD – “cujas atribuições envolviam o
estabelecimento de regras para a produção, compra e utilização do livro didático” (MIRANDA; LUCA,
2004, p.124). Nesse momento, o livro didático passou a ser considerado uma ferramenta essencial
para a concretização e a reprodução ideológica do Estado Novo.
Até então, o livro didático era encontrado desorganizadamente no nosso país, uma vez que
cada estado estabelecia critérios específicos E, segundo Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde Pública desde 1934, no documento intitulado Livros Escolares: Projeto de Exposição
de Motivos, já assinalava a importância da padronização de uma seleção de material para o ensino
elementar no país.
Segundo Filgueiras (2013, p.166), pode ser constatado que a CNLD, tinha, entre outras funções: [...] examinar e autorizar o uso dos livros didáticos que deveriam ser adotados no ensino das
escolas pré-primárias, primárias, normais, profissionais e secundárias de todo país. A CNLD deveria
ser composta por sete membros, designados pelo presidente da República, divididos em: metodologia
das línguas, metodologia das ciências e metodologia das técnicas. Concluindo-se assim, que o livro
didático deveria ser utilizado em sintonia com interesses econômicos e políticos. Esta postura se
estendeu até o período da última ditadura e não significa que seja privilégio de períodos ditatoriais,
o controle ideológico sobre a produção cultural escrita, sendo, inclusive durante o último período ditatorial que se pôde constatar toda a desenvoltura política e econômica voltada à produção do livro
didático e à indústria editorial.
Em 1966, por meio de um acordo entre o MEC e USAID (Agência norte-americana para o
desenvolvimento internacional), foi criada a Comissão do livro técnico e livro didático – COLTED
(FILGUEIRAS, 2013). A COLTED dispunha de recursos suficientes para a distribuição de 51 milhões
de livros no Ensino Fundamental, contemplando entre seus objetivos, o aumento da produção do
livro didático e a redução de custos.
Celeste Filho (2010), afirmou que o acordo entre Brasil e Estados Unidos fazia parte de uma
aproximação proporcionada pela Organização dos Estados Americanos – OEA. Foi por meio da OEA
que, pressionados pelo país norte-americano, seus integrantes receberam a proposta de fazer uma
revisão em seus livros didáticos “para que deles fossem retiradas referências desabonadoras aos
atos de nosso grande vizinho do norte.” (CELESTE FILHO, 2010, p. 237). Com o objetivo de obter
uma reforma educacional entre os países membros, a OEA propôs o “controle estatal dos conteúdos dos livros de História, o que foi prontamente acatado pela ditadura militar brasileira.” (CELESTE
FILHO, 2010, p. 258).
Ainda nos anos 1960, mais precisamente em 1967, foi criada a Fundação Nacional do Material
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Escolar – Fename – por meio da lei nº 5327/67. Nesse momento, o Brasil passava por uma ampliação
da rede escolar, proporcionada pela implantação parcial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB – de 1961. Neste contexto, a Fename produzia materiais didáticos e os distribuía
pelo país a preço de custo. (FILGUEIRAS, 2013).
Em 1971, o INL criou o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental – PLIFED –
assumindo os recursos e trabalhos antes organizados pela COLTED, que fora extinta nesse mesmo
ano por envolvimento em escândalos com transportadoras e empresas que implantariam as bibliotecas
nas escolas (FILGUEIRAS, 2013, p. 8). Ainda em 1971, ocorreram o fim do convênio MEC/USAID e
da reforma educacional provocada pela lei nº 5692/71. De acordo com Filgueiras (2013), até 1971, a
Fename havia produzido mais de 11 milhões de livros didáticos e 200 milhões de uso escolar.
No ano de 1976 foi extinto o INL, tornando-se a Fename responsável pelo Programa do Livro
Didático – PLD. “A Fename mesclava, assim, a função de produtora de livros didáticos e financiadora do mercado editorial privado. Com tal fusão, a Fename tornou-se uma das mais importantes
instituições no âmbito educacional do MEC.” (FILGUEIRAS, 2013, p.12).
Nos anos 1980, os movimentos democráticos começaram a surgir pelo país e, nesse momento,
mudanças afetaram também o universo escolar. Em 1983, a Fename foi incorporada à Fundação
de Assistência ao Estudante – FAE – ficando o PLIFED sob sua administração. Seguindo o rumo de
uma tímida democracia em ascensão, o PLIFED cedeu lugar em 1985, ao Programa Nacional do
Livro Didático – PNLD.
Sobre o período da criação do PNLD, Miranda e Luca (2004, p. 126) afirmam que:
A partir desse momento, progressivamente foram sendo incluídas no programa as
distintas disciplinas componentes do currículo escolar e o programa foi se delineando no sentido de incorporar os professores no processo de escolha dos livros
didáticos. (Miranda e Luca 2004, p. 126)

Segundo Fernandes (2011, p. 2),
O PNLD é um programa de referência para a compreensão do processo de redemocratização brasileira, no campo da política educacional, posto que vem atravessando todos os governos nos últimos 25 anos
da história da educação brasileira. (Fernandes 2011, p. 2)

Outra ação significativa surgiu no ano 2000, com a distribuição de dicionários de Língua Portuguesa para os estudantes do Ciclo I do Ensino Fundamental.
Em 2003, foi desenvolvido o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLDEM), contemplando somente as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, cuja distribuição
completa desses livros para todas as regiões do país ocorreu somente em 2005. As demais disciplinas
foram sendo incorporadas progressivamente, e em 2007 foram distribuídos os livros de Biologia, de
História e de Química e em 2008, de Física e Geografia. Esses livros são entregues hoje trienalmente
e de forma reutilizável. As disciplinas de Filosofia, Sociologia e Inglês passaram a ter livros didáticos
distribuídos nas escolas a partir de 2010 e a disciplina de Artes, somente a partir de 2015.
Atualmente, os livros didáticos também podem ser encontrados de forma digitalizada, viabilizando a elaboração de materiais com recursos tecnológicos.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA CONTEMPORÂNEA: TENDÊNCIAS
No século XVIII, três movimentos históricos mundialmente relevantes ocorreram: a Revolução
Francesa, a Revolução Industrial e a Independência dos Estados Unidos. Todas essas situações históricas propuseram um novo regime, sob o viés político e cultural, com a afirmação de novas classes,
novos povos, modelos de Estado e de governo, pluralismo, tensões e ideais de liberdade. Com a
crescente industrialização, as famílias passaram por uma reorganização. Neste cenário, o intelectual
adquiriu uma grande importância, pois desempenhava o papel de mediador entre a sociedade e o
poder, tendendo a estimular o novo e convergir as massas para o poder, a favor de uma educação
social. A educação então, passa a ter a função de proporcionar a cada ser humano a consciência
de cidadania, de emancipação intelectual de modo universal, da libertação de preconceitos, da fé
imposta e de crenças irracionais. A educação passa a ser valorizada na vida social, buscando-se
desenvolver um ser humano socializado, ativo, responsável, ético e capaz de renovar as leis.
A escola contemporânea, com características públicas e estrutura sistemática surge no século XVIII, prevaleçendo a alfabetização e a propagação da cultura como processo de crescimento
democrático coletivo e que permanece até hoje.
Dentro desta perspectiva, destaca-se Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo e teórico
político suíço, cujas obras analisam o pacto entre os indivíduos sob uma ótica mais democrática,
propagando muitas de suas ideias na educação. O ensino passa então, a ser uma atribuição obrigatória do Estado, sendo o ensino elementar gratuito e obrigatório, praticado de modo racionalista, com
ênfase nas línguas vernáculas (latim) e orientação para as ciências, superando a visão exclusivamente
humanista, mantendo intocado o princípio da escola dual com diferentes modelos preparatórios para
a classe popular e para a classe elitizada.
A obra Emílio, de Rousseau marcou significativamente a pedagogia contemporânea, revolucionando as concepções de educação ao propor uma educação centralizada na criança, pois defendia a
educação ideal por meio de uma educação naturalista, propondo o retorno à espontaneidade original,
livre dos hábitos que escravizam o homem. Segundo Rosseau, educar uma criança é tomar como
ponto de partida seus interesses naturais, valorizando os sentidos, as emoções e os sentimentos
que antecedem o pensamento, com o papel de ensinar a criança a viver.
Também, nesta época, destacou-se Immanuel Kant (1724-1804), filósofo prussiano, considerado um dos principais do período moderno que defendia que a educação deveria possibilitar ao ser
humano atingir seu objetivo individual e social. Sua visão pedagógica estava marcada pelo objetivo
de transformar a “animalidade em humanidade”, por meio da disciplina, ética e consciência do dever.
O século XIX marcou a pedagogia com grandes conflitos ideológicos e diferentes modelos
educativos. Alguns pensadores influenciaram este período com a chamada pedagogia romântica,
tais como: Pestalozzi (1746-1827), Fröebel (1782-1852), Herbart (1776-1841) e Spencer (1820-1903).
As ideias de Rousseau influenciaram o humanista suíço Johann Heinrich Pestalozzi (17461827), que propunha a educação como fator de desenvolvimento integral das faculdades da criança,
em favor de uma educação ativa, em contato com a natureza e a experiência direta.
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Já o inglês Herbert Spencer (1820-1903) fundamentava os princípios e meios educativos para
o conhecimento das leis naturais, físicas e psíquicas, enquanto que Emile Durkhein (1858-1917)
propunha a sustentação sociológica e o estadunidense John Dewey (1859-1952) estava a favor de
uma educação pragmática e progressista, de uma escola socializadora da criança sustentada no
“aprender fazendo”, além do espanhol Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) que propunha uma
educação naturalista e liberal, sustentada no diálogo e na convivência.
No final do século XIX, a ciência e a tecnologia com avanços importantes e incessantes,
criando um novo mundo demandava novas exigências de manufatura, tecnologia, economia, política
e ciência. Portanto, a educação também passou por uma grande revisão, ganhando ares tecnicistas
e nuances de direitos humanos.
Durante o século XX, diversos movimentos pedagógicos convergem para o nome comum de
“Escola Nova”, agrupando pensadores como o belga Jean-Ovide Decroly (1871-1932), que impulsionava a globalização dos ensinamentos por meio dos “centros de interesses” das crianças. Era a
Escola Nova que reinvindicava o protagonismo da criança e a posicionava no centro dos processos
de aprendizagens.
O principal impulsor da Escola Nova foi Jean-Jacques Rousseau, considerando que o ser
humano nascia livre e feliz, porém era corrompido pelas convenções sociais que eram cadeias de
opressão. Como defensor da igualdade, preocupava-se com as desigualdades sociais e para ele, o
fundamental eram a criança e o ambiente natural.
Johann Heinrich Pestalozzi dedicou sua vida a fundar e dirigir escolas para crianças pobres,
desenvolvendo a concepção de desenvolvimento integral da criança e a importância da família na
formação da personalidade infantil. Fundamentava também, a educação no respeito e no amor
consigo mesmo e para com os demais, trabalhando em defesa do respeito dos direitos dos menos
favorecidos, afirmando seus direitos de educação. Fundou escolas rurais, utilizando a educação
como estratégia para a inclusão digna ao trabalho.
Estave presente também, o francês Celéstin Freinet (1896-1966), que impulsionava a atividade e o trabalho em equipes na sala de aula. Bem como o suíço Eduardo Claparede (1873-1940) e a
italiana Maria Montessori (1870-1952) que se colocavam a favor dos direitos humanos e da atenção
às crianças com capacidades diferentes.
Durante o século XX seguiram surgindo diversas propostas educativas com o intuito de renovar as práticas da escola tradicional, como por exemplo, a escola marxista, representada por Pavel
Blonskij, A. V. Lunacharski e Antón Makárenko, que propunha a utilização de oficinas e fábricas
como escolas de trabalho produtivo para a sociedade. Outro exemplo foi a educação anti-autoritária,
criada pelo britânico Alexander S. Neill (1883-1973), autor do famoso experimento de educação para
a liberdade, denominado “Summerhill”, defendendo que a criança deveria ser elevada ao nível do
professor e seu desenvolvimento ocorreria a seu modo e a seu tempo.
Alcançamos assim, a educação libertadora desenvolvida pelo pedagogo Paulo Freire, mais
um exemplo de uma proposta original de pedagogia direcionada à libertação dos pobres, mediante
um processo de conscientização, ou seja, o conhecimento crítico do mundo, buscando transformar
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a realidade social, que desde 1960, utilizou-se na alfabetização de adultos, com surpreendentes
resultados no Brasil, no Chile e no Uruguai, defendendo a educação desescolarizada, cuja proposta
baseava-se principalmente, em educar além da própria escola, pelo contato com outras realidades
(familiar, social e cultural), sendo uma espécie de “escola fora da escola”, potencializando assim,
a aprendizagem informal e a relação do homem com seu meio: a natureza, a sociedade e o trabalho. Observamos que a proposta de Freire (2003), reside justamente na reflexão da possibilidade
de ultrapassar a barreira do livro didático, aquela metodologia rigorosa, pois ensinar é ir além dos
objetivos básicos, consistindo em um aprofundamento na realidade do sujeito, de seu processo de
transformação, de seu amadurecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O livro didático surgiu no mundo, no século XVII como um recurso impresso destinado ao processo de aprendizagem e formação, associado a uma função social e pedagógica relevante, capaz
de participar da construção do conhecimento e ampliação do universo dos estudantes.
Com o crescimento das discussões sobre as práticas de ensino, enfatizadas a partir do século
XX, o livro didático passou a ser visto como fundamental para homogeneização das informações,
capaz de universalizar o ensino para todos. Portanto, deve ser considerado uma ferramenta que em
hipótese alguma podemos negligenciar sua potência, tendo em vista que em muitas escolas, ainda
é a única fonte de acesso do estudante. Assim, o livro didático deve ser encarado como um recurso
de apoio às inúmeras possibilidades de abordagem de conteúdo, visando apoiar o professor na trajetória do processo de aprendizagens, oferecerendo variadas experiências e oportunidades a serem
utilizadas com os estudantes.
O modelo educacional contemporâneo não pode ser meramente resumido a um conjunto de
profissionais e livros didáticos dentro de alguma instituição, pois esse cenário não contribui para
o desenvolvimento do pensamento crítico, perpetuando escolas com padrões de comportamento
semelhantes às linhas de montagem industrial, prevalecendo o desenvolvimento da aprendizagem
fragmentada.
Os desafios da escola contemporânea seguem envolvendo a superação dos preceitos da educação tradicional, buscando apresentar uma nova compreensão para a aprendizagem, promovendo
a autonomia, o protagonismo e o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens estudantes,
preparando-os para a vida.
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RESUMO
O objetivo desse artigo é mostrar como se faz importante o trabalho com artes visuais nas salas de
aula da educação infantil, sendo esta a etapa de desenvolvimento que servirá como base para todo
o processo de aprendizagem no decorrer não só da vida escolar, mas para a formação do indivíduo.
O fato das artes visuais serem uma forma de comunicação, por si só, já justificaria a necessidade de
estar presente no cotidiano escolar, no entanto, são inúmeros os benefícios que esse trabalho traz
para a formação das crianças, sendo estes de ordem cognitiva, motor, afetivo, bem como a criatividade, o senso estético e a sensibilidade. Para tal a principal abordagem utilizada foram os documentos
legais com base de aplicação nacional que trata do ensino das artes visuais na educação infantil.
Palavras-chave: Artes Visuais; Aprendizagem; Desenvolvimento; Educação Infantil;
INTRODUÇÃO
Não é de hoje que as artes são utilizadas como forma de comunicação entre os povos, um
exemplo conhecido por todos, mesmo os mais leigos no assunto, são os desenhos feitos nas paredes
das cavernas como forma de registrar os acontecimentos diários dos povos primitivos.
A arte como disciplina está subdividida em artes visuais, teatro, música, dança, no entanto,
aqui abordaremos especificamente o trabalho docente com as artes visuais.
Nos tempos atuais muito tem sido discutido a importância da presença das artes visuais na
prática docente na educação infantil, visto que reflete diretamente no desenvolvimento cognitivo,
afetivo, criativo entre tantos outros benefícios gerados. Não raramente outras áreas são priorizadas
quando se planeja o ensino com as crianças deixando-se a arte para um segundo plano, tirando
assim a importância que lhe é peculiar.
No entanto para que se utilize a disciplina de artes visuais com consciência e conhecimento
do que esta proporciona na aprendizagem das crianças faz– se necessário o interesse e a busca do
docente e também das unidades escolares por estudos e formações que ampliem o repertório de
possibilidades para o trabalho com arte.
Outro fator a se apontar é o pouco acesso que tanto professores como alunos têm a visitação
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de espaços destinados à arte, como museus, exposições.
Como principal fonte de pesquisa deste trabalho foi utilizada os documentos oficiais que norteiam as práticas pedagógicas na infância, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e os Parâmetros Curriculares Nacionais
de arte.
A IMPORTÂNCIA DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
As artes visuais estão presentes na vida do ser humano desde que este nasce, ainda que
não seja de forma intencional. As cores, as formas, os traçados dos primeiros desenhos, as imagens
próprias da cultura em que está inserida. Fato é que algumas obras de arte são tão marcantes numa
sociedade, que algumas delas nos é familiar mesmo que nunca tenhamos ido a uma exposição,
museu ou estudado sobre o artista, como exemplo, podemos citar o quadro da Mona Lisa, pintado
pelo Italiano Leonardo Da Vinci, Abaporu da pintora Brasileira Tarsila do Amaral, entre tantas outras.
O ensino das artes visuais se constitui um importante instrumento de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças da educação infantil, considerando a importância que essa etapa da
vida exerce sobre as demais.
A arte possibilita a criança expressar a leitura de mundo feita por si própria, sendo os desenhos
e as criações artísticas formas de exteriorizar suas emoções, suas sensações e também reinventar
através do que já lhe é conhecido.
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000, p.19):
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação,
tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas
produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas.
“Vale destacar que, limitando as linguagens oferecidas às crianças, estamos, também, limitando seus instrumentos privilegiados de relação com o mundo no qual
estão inseridas.” (BRASIL, 2006, p.18).

A educação infantil se constitui um rico espaço para a aprendizagem e desenvolvimento através
das artes visuais, pela variedade de materiais que normalmente são disponibilizados para manipulação (ou pelo menos deveria), pelas interações e socialização. A arte surge como uma brincadeira
nesta faixa etária, mesmo em momentos direcionados ou dirigidos.
Não devemos limitar a capacidade da criança, mas oferecer atividades que as desafiem, que
as instiguem, que promovam a curiosidade e o pensamento crítico, e sim, elas são capazes.
Assim como as demais áreas dos currículos tem um objetivo a alcançar no desenvolvimento
da criança a cada conteúdo proposto, no trabalho com artes visuais essa questão não se difere.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p.85):
A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cogniti-
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vos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter
significativo às artes visuais. Tal como a música, as Artes visuais são linguagens e,
portanto, uma das formas importantes de expressão e comunicação humanas, o
que, por si só, justifica sua presença no contexto da educação, de um modo geral,
e na educação infantil, particularmente.

As atividades que normalmente acontecem nos centros de educação infantil (CEIs) e também
nas escolas municipais de educação infantil (EMEIs) costumam ser muito criativas, no entanto, o
que faltam- lhes são significados para as atividades, acontecem de forma muito solta, sem objetivos
definidos. Muitas são realizadas automaticamente no dia a dia escolar, com os objetivos constando
vagamente nos planejamentos individuais dos professores.
É claro que as atividades em artes livres são interessantes e também deve ter seu espaço
no planejamento escolar, no entanto, quando não for esse o caso, tão importante quanto deixar a
criança se expressar espontaneamente é o professor contextualizar a atividade.
É importante que se tenha intencionalidade ao propor uma atividade e conhecimento do que
pode proporcionar em termos de aprendizagem.
Sobre tais fatos Almeida (1992, p.48) corrobora que:
A maioria dos professores acredita que desenhar, pintar, modelar, cantar, dançar,
tocar e representar é bom para o aluno, mas poucos são capazes de apresentar argumentos convincentes para responder “Por que essas atividades são importantes
e devem ser incluídas no currículo escolar?”

Muitos docentes acreditam que por não serem formados em arte são incapazes de propiciar
esse aprendizado aos seus alunos, o que não é verdade.
A Coleção Proinfantil (2006, p.28) destinada à formação inicial de professores em exercício
na educação infantil salienta que:
A Arte, não pertence às creches, pré-escolas e escolas e não deve ser subserviente
ou ficar a serviço de outros interesses. Ela vem abrir as portas e janelas das instituições educacionais para mostrar a vida de oura forma - estética e poética – e favorecer o transbordamento das múltiplas linguagens da criança, favorecendo o acesso
e estimulando as diferentes formas de expressões artísticas.
Como podemos ver existe uma preocupação por meio dos documentos que orientam a prática docente, para que estes propiciem o aprendizado em arte e das múltiplas linguagens como forma de comunicação e expressão já na educação infantil.

Quando trabalhamos com artes visuais não estamos buscando apenas pelo belo ou pela
imagem que seja agradável aos olhos:
Por muitos séculos, a palavra “arte” esteve diretamente ligada à beleza, aos objetos
que buscavam o belo. No campo das artes visuais, isso era traduzido pelas esculturas, pinturas e arquitetura, Num tempo mais recente, a busca do belo vai sendo
substituída pela comunicação de sensações, emoções e sentimentos- é atribuído
valor estético a obra, despregado do critério de beleza. (BRASIL, 2006, p.11).

É importante destacar que no trabalho com as artes visuais não é o produto final que deve ser
valorizado e tão pouco a beleza, uma vez que esta é subjetiva, o que de fato é belo pra um, pode
não o ser para o outro. O caminho percorrido pela criança sim, este deve ter o devido valor.
O desenho, a pintura e a colagem das crianças são marcas que elas deixam a par-
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tir de sua relação com o mundo, em diálogo permanente com seu imaginário. São
marcas pessoais. Portanto, é muito importante percebermos que cada criança tem
um jeito próprio de se expressar: traços com mais vigor ou mais leves, ocupando o
espaço todo ou apenas um cantinho, usando muitas cores ou escolhendo apenas
uma etc. Nós professores (as), que lidamos dia-a-dia (sic) com meninos e meninas
e suas produções culturais, seremos capazes de reconhecer a produção de cada
criança mesmo que não tenha nome escrito se possibilitarmos que os pequenos se
expressem com autoria. (BRASIL, 2006, p.48).

Muitos professores realizam bastantes atividades em termos artísticos, o que muitas vezes
falta é um sentido para essas atividades, que nem ele próprio consegue explicar.
O planejamento é essencial para que as aulas dêem certas e tenham seus objetivos alcançados. Ele se inicia com a pesquisa, baseada no que se pretende que as crianças aprendam, partindo
do pressuposto que o docente não domina as práticas de artes visuais.
Sobre os espaços adequados para se trabalhar com as artes o Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil (1998, p.110) diz que:
É aconselhável que os locais de trabalho, de uma maneira em geral, acomodem
confortavelmente as crianças, dando o máximo de autonomia para o acesso e uso
dos materiais. Espaços apertados inibem a expressão artística, enquanto os espaços suficientemente amplos favorecem a liberdade de expressão.

O aprendizado em arte também pode ser divertido, a foto abaixo apresenta uma atividade na
qual as crianças observam a transformação das cores ao serem colocadas na água. As crianças
demonstram muito interesse por atividades desse tipo.
Foto 1

Fonte: o próprio autor (2021)

Através da variedade de materiais, dos espaços utilizados, das inúmeras possibilidades de
exploração a criança se identificará mais com alguma das práticas, cabendo ao docente perceber
e fornecer subsídios para que a arte passe a ser utilizada como forma de expressão pela criança.
A Coleção Proinfantil (2006, p.33) diz ainda que:
Todas as crianças têm condições de se expressar através das linguagens visuais:
cada uma do seu jeito, com seu ritmo, deixando suas próprias marcas e, por isso,
devem ter suas produções artísticas respeitadas e valorizadas.
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Na figura abaixo temos um exemplo de atividade com materiais de baixo custo, com uma mistura de pintura incrível, gerando uma arte no CD, que posteriormente foi transformado no pião para
brincadeira das crianças. Mas antes de chegar nesse produto, é inegável que uma arte foi realizada
pelas crianças. E cada tom de cor repassada ao cd o transformou numa arte única, individual. A
sensação é diferente ao se olhar para cada um deles, e isso é arte. Todos esses questionamentos
podem e devem ser trabalhados com as crianças.
Foto 2

Fonte: O próprio autor (2021)

Conforme Araújo (2014, p.23) “As artes visuais desenvolvem a imaginação criadora, a capacidade de expressão, a sensibilidade e as habilidades estéticas das crianças, que adquirem, assim,
competências culturais indispensáveis no mundo de hoje”, o que a faz tão necessária na formação
do indivíduo desde a infância.
Um erro recorrente cometido por muitos professores na educação infantil é finalizar a atividade no lugar da criança, talvez por falta de tempo na finalização da atividade ou devido ao grande
número de alunos normalmente atendidos nas salas de educação infantil, que geralmente tem em
média 20 alunos.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) (1998, p. 91) nos diz que:
É no fazer artístico e no contato com os objetos de arte que parte significativa do
conhecimento em Artes Visuais acontece. No decorrer desse processo, o prazer e
o domínio do gesto e da visualidade evoluem para o prazer e o domínio do próprio
fazer artístico, da simbolização e da leitura de imagens.
Um ponto a ser destacado no ensino das artes visuais na educação infantil é a limitação ao desenho e a pintura.

Figuras ou desenhos prontos não é a forma correta de trabalhar as artes visuais com as crianças, esse formato poderia ser utilizado para o desenvolvimento de coordenação, de conhecimento
de cores, mas não para conceituar a aprendizagem das artes, uma vez que a arte está diretamente
ligada à liberdade de criação.
No trabalho com artes visuais devem ser contempladas todas as formas de visualidades,
além do desenho e da pintura, devem ser apresentadas aos pequenos as esculturas, as fotografias,
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o cinema e a televisão, sempre contextualizados sobre a ótica da arte.
Não são apresentadas as crianças, por exemplo, as esculturas, que poderia criar um farto repertório nas aulas. A modelagem aparece fortemente nos planejamentos, porém com livre utilização,
nunca ou raramente ligada ao contexto de uma apresentação de uma escultura como obra de arte.
Conforme a Coleção Proinfantil (2006, p.34) salienta os materiais utilizados no trabalho com
artes visuais trazem inúmeros benefícios às crianças em desenvolvimento:
Todo o movimento que ela faz ao trabalhar com a argila, com a massinha, com sucatas, desenhos, pinturas, colagens etc. estará favorecendo a qualidade de seus movimentos, inclusive para
a escrita. Quando a criança tem oportunidades de desenhar, esculpir e modelar, não há a menor
necessidade de que ela faça exercícios psicomotores específicos. Esse tipo de exercício esvazia o
caráter autoral da expressão gráfica dos meninos e meninas com os quais trabalhamos e incentivam
a reprodução de estereótipos.
Na foto abaixo, as crianças estão tendo seu primeiro contato com a argila, neste momento a intenção é apresentar uma nova opção de modelagem, mas nada impede
numa aula posterior à apresentação em roda de conversa de um trabalho de artes
que tenha sido utilizada a argila como ferramenta de construção.
Foto 3

Fonte: O próprio autor (2021)

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 25-26) definem
que as instituições escolares devem garantir experiências que:
[...] favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo
domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica,
dramática e musical, bem como [...] promovam o relacionamento e a interação das
crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas,
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura.
Engana-se aquele que pensa que por serem pequenas, as crianças não possam
ter um entendimento em artes, dentro das possibilidades, cada um ao seu modo
consegue absorver o aprendizado e formular hipóteses.

Conforme Araújo (2014, p.23):
O fazer artístico diz respeito à produção de trabalhos de arte, que propiciam o desenvolvimento da criação pessoal. Com a apreciação estimula-se a observação e
a contemplação prazerosa e desenvolve-se a construção de sentido, o reconheci-
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mento, a leitura, a identificação e a análise de obras de arte e de seus autores. A
reflexão é o pensar sobre os objetos artísticos, partilhando indagações e afirmações
no contato com as produções artísticas próprias ou de artistas, consagrados ou não.

Aqui tratamos bastante sobre a criança ter acesso aos materiais, aos espaços, ao fazer arte,
porém não podemos esquecer que a mesma importância deva ser dada a apreciação de obras artísticas.
Seria interessantíssimo se a escola promovesse um passeio/ visitação a espaços destinados
a arte, porém compreendemos que por questões diversas nem sempre é possível, o que não é um
impeditivo para que essa apreciação ocorra no ambiente escolar.
Como alternativa é válido que seja feita a sugestão aos pais que sempre que tiverem a oportunidade levem seus filhos a passear em ambientes de exposições artísticas.
Barbosa (2012, p.35) diz que:
A produção de arte faz a criança pensar inteligentemente acerca da criação de imagens visuais, mas somente a produção não é suficiente para a leitura e o julgamento
de qualidade das imagens produzidas por artistas ou do mundo cotidiano que nos
cerca.
A leitura ou releitura de obras é algo possível de se trabalhar com os pequenos, e
oportunizar que conheçam os mais variados estilos artísticos. Em rodas de conversas, tão costumeiro nas salas da educação infantil, podemos apresentar o artista,
falar sobre a época em que foi realizada a pintura, e deixar que as crianças falem
sobre a imagem, o que veem, o que sentem ao aprecia- lá, se gostam do quadro e
o porquê. As cores utilizadas, se a imagem é triste, alegre, são muitas as narrativas
a serem trabalhadas em uma única imagem.

Desse modo observamos que não só é possível o trabalho em artes visuais pelo docente,
como faz parte de seu papel dentro das unidades educacionais. Por fim, é preciso que o docente
entenda as artes visuais como linguagem, que busque por capacitação apropriada para a faixa etária,
apresente a arte como parte do cotidiano. Esse acesso ainda que limitado fará toda diferença na
aprendizagem e desenvolvimento das crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ação docente nas salas de infantil não precisa estar limitada ao desenvolvimento da escrita
e da oralidade, ela pode e deve abranger as diferentes linguagens, contemplando o trabalho com as
artes visuais em sua totalidade, com um trabalho apropriado para cada faixa etária atendida.
Cabe ao docente e também as unidades educacionais buscar por formações que o orientem
a oferecer atividades significantes no trabalho com artes visuais.
Desse modo o principal intuito no desenvolvimento deste trabalho foi conscientizar docentes
que atuam com crianças na educação infantil da importância de utilizar-se das artes visuais nas
práticas diárias da sala de aula, também que conheçam os documentos curriculares que orientam
a utilização das Artes como ferramenta de ensino e aprendizagem. Assim não só podem como devem investir no conhecimento e aprimoramento do ensino da arte para a infância, com a finalidade
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de proporcionar uma educação significativa e de qualidade. Concluindo- se que o trabalho com as
artes visuais é possível e necessário ainda que o docente não tenha a Arte como formação inicial.
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RESUMO
Este artigo fala a respeito do papel do professor que atua nas instituições de Educação Infantil,
refletindo sobre características específicas que devem embasar suas práticas pedagógicas, a fim
de possibilitar um processo de ensino-aprendizagem com vista a construção do conhecimento de
mundo infantil por meio da agência das crianças. Inicia, abordando sobre o professor de educação
formal e a sua importância para as aprendizagens dos estudantes como profissionais de suma
importância para mediar e ofertar estímulos que permitam esta construção ativa por parte dos estudantes. Em sequência, explana sobre a criança como foco de estudo para o professor, que buscava
pela apropriação de novos conhecimentos conhecer mais a fundo as especificidades das mesmas
de maneira a adequar suas práticas pedagógicas. Em continuidade, reflete sobre a organização
do planejamento de práticas pedagógicas que levem em consideração as características infantis
e as especificidades do papel do professor na atualidade. Conclui, evidenciando que o papel do
professor na atualidade difere muito do que era defendido em épocas anteriores, pois a criança é
vista em moldes de uma concepção que traz seu potencial de atuação. Como objetivo, o artigo traz
a possibilitação de reflexões a respeito da função do professor de Educação Infantil, primando pela
autoanálise destes profissionais sobre sua atuação cotidiana. Trata-se de uma pesquisa de revisão
de literatura.
Palavras-chave: Educação Infantil; Professor; Educação.
INTRODUÇÃO
A educação tem vivido momentos importantes de ressignificação da sua função e da função
do professor no processo de ensino-aprendizagem. Muito que era defendido como um* ensino no
qual os professores detinham todo o conhecimento, passou a ser alvo de críticas com a abordagem
da capacidade de ação e de construção do conhecimento dos indivíduos. A escola começa a ser o
espaço no qual os estudantes vivenciam uma diversidade de experiencias que lhes estimula a refletir
criticamente sobre a sociedade e seu papel dentro deste espaço.
Nesta vertente, é possível entender que as funções do professor tem sido alteradas para uma
visão mais de mediador do conhecimento do que de detentor e isso impacta na forma de conceber
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práticas pedagógicas que se adequem as reais e novas necessidades dos estudantes.
Na Educação Infantil não foi diferente. Esta etapa de educação começou a ser visibilizada como
um momento de desenvolvimento humano, o qual possibilita uma gama de aprendizagens básicas
que são fundamentais para a formação humana e como tal necessitam de um profissional que seja
capaz de oferecer desafios e estímulos que possibilitem a construção de um conhecimento de mundo.
Sendo assim, este artigo traz como importância revisitar conhecimentos acerca do papel
do professor nos espaços de Educação Infantil, mostrando a importância destes no processo de
ensino-aprendizagem que contempla as necessidades infantis e proporciona a construção de um
conhecimento ativo articulado com a aquisição de aprendizagens significativas que ocorrem pela
ação da criança sobre o meio e as interações com o outro que estas estabelecem em suas vivencias
nos espaços destinados à educação da infância.
Dessa forma, o artigo traz por objetivo a possibilidade de embasar reflexões a respeito da
função do professor de Educação Infantil, primando pela autoanálise destes profissionais sobre sua
atuação cotidiana.
Para compor este artigo foi utilizada uma pesquisa metodológica de revisão de literatura com
análise crítica e reflexiva de artigos científicos que dissertam parcial ou integralmente sobre a temática, ampliando conhecimentos em torno do papel do professor de Educação Infantil.
O PROFESSOR DE ENSINO FORMAL
As concepções em torno do que venha a ser a papel do professor no ambiente de educação
formal tem se modificado com a evolução social e a maior compreensão de como os ser humano
aprende. Segundo Chaves et al (2013), a principal mudança que pode ser observada é a transformação do paradigma que tinha o professor como detentor de todo o conhecimento e o estudante como
um mero ouvinte que se alterou para um professor facilitador, mediador e estimulador do processo
de ensino-aprendizagem ofertando subsídios para que estes estudantes construam de forma autônoma seu conhecimento.
De acordo com Chaves et al (2013), a importância de trazer esta nova concepção aos professores se dá na formação inicial destes que lhes aponta os caminhos a serem construídos para que
as funções acima descritas passem a ser objeto de práticas pedagógicas constantes no cotidiano
educacional.
Nesta vertente, Linhares e Macedo evidenciam características que devem ser inerentes a
profissão do magistério, colocando que:
Entendemos, que todo o professor deve ser um profissional de espírito crítico e investigador, ou seja, que seja sempre um pesquisador, que levante hipóteses sobre
as teorias e práticas construídas, que busque tirar dúvidas, que sugira coisas novas
e que não se limite às práticas repetitivas, desprovidas de resultados, mas especialmente aquele que exerce a docência na Educação Infantil. (LINHARES; MACEDO,
2017, p. 5)
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Na perspectiva de Figueiredo et al (2018), o professor tem como meta proferir um processo
de ensino-aprendizagem que seja qualificado, dando oportunidades para que os estudantes vivenciem experiencias capazes de lhes dar informações para a construção do seu conhecimento. Para
isso, estes autores mostram a importância de uma formação que possibilite o contato com algumas
vertentes que regem esta educação de qualidade, pontuando a fundamentalidade de compreensão
sobre “aprender a ser”, “aprender a conviver”, “aprender a aprender” e “aprender a fazer”, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes, a partir do momento que lhes dê espaço para
agirem e com isso significarem suas aprendizagens.
A ação de educar, para Bonetti (2006), está diretamente correlacionada ao desenvolvimento
das múltiplas capacidades humanas e aquisição de habilidades necessárias para a vida em sociedade, atuando diretamente na integralidade dos estudantes. As ideias deste apontam que o educar
retrata a forma de humanização no que concerne a compreensão de tornar-se humano. Por meio do
educar, o indivíduo passa a se apropriar de ações exclusivamente humanas e vai se formando para
sua atuação social junto com seus pares.
Para um processo de humanização ocorrer adequadamente, o professor, segundo Linhares
e Macedo (2017), deve buscar conhecimentos que perpassem a formação inicial, visto que a sociedade vai se modificando com velocidade na era digital em que se encontra na contemporaneidade e
solicita dos professores conhecerem este mundo para serem capazes de interagir satisfatoriamente
com os estudantes. Porém, como citam Linhares e Macedo (2017), ainda é possível encontrar muitas
lacunas no conhecimento que é ensinado aos professores nem cursos de habilitação do magistério
e a iniciativa do professor buscar este conhecimento fora deste espaço é essencial para que tenham
práticas pedagógicas correlatas ao desenvolvimento dos estudantes.
Assim, Figueiredo et al (2018) acrescentam que:
Para isso, o educador necessita de uma contínua formação, o que permite uma
prática educativa baseada no sucesso promissor e em metodologias adequadas as
necessidades de aprendizagens dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem. O educador deve ainda estar sempre fazendo cursos que possam
ampliar suas práticas no cotidiano escolar e preparados para enfrentar os obstáculos que surgem na sala de aula, em seu trabalho pedagógico como, também, na
efetiva prática educativa. (FIGUEIREDO et al, 2018, p. 11)

O mundo da tecnologia com a facilitação ao conhecimento, se tornou uma boa oportunidade
dos professores buscarem formação continuada. Com o aumento do olhar, da preocupação e da
especificidade de cada ciclo de desenvolvimento humano ligado a educação que é possível visualizar na atualidade, fica cada dia mais fácil a promoção de capacitação dos professores que são
autônomos e com habilidades promissoras de acessar, estudar e ampliar seus conhecimentos das
mais variadas formas possíveis.
Nesta vertente, Linhares e Macedo (2017) apontam que apesar desta oferta de formação contínua, existem muitos professores que se mantem preso a concepção da detenção de conhecimento
e, com isso, demonstram resistência em buscar novos conhecimentos. Vale ressaltar que o conhecimento é algo muito íntimo e não há como forçar nenhum tipo de reflexão, portanto, se faz necessário
conversas com este s profissionais e tentativas de novas ações que podem ou não modificar o seu
pensamento, sendo realmente importante que vivenciem em algum momento novas práticas para
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assim, poderem opinar sobre a diferença entre elas.
Pensando, desta forma, e realizando uma síntese do professor na atualidade, Azevedo e
Massucato (2011) mostram que o professor deve ser ativo, observador, crítico e tudo mais que aqui
foi exposto. Estes elementos farão parte da sua identidade docente que vive em constante desconstrução e reconstrução, uma vez que se baseia não somente no conhecimento que é revigorado
com as formações, mas, também, com as vivencias do cotidiano educacional, aprendendo com os
estudantes, com seus pais e com seus colegas de trabalho.
Portanto, o professor atuante no ambiente de educação formal é um individuo em constante
modificação que agrega conhecimentos que enriquecerão suas práticas pedagógicas e abandonando
outros que não se enquadram na realidade dos seus estudantes, de maneira a possibilitar a abertura
de visões sobre o mundo que dê oportunidades destes atuarem com segurança fruto da sua formação
nos longos anos que estarão na escola.
QUEM SÃO AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL?
Ao refletir sobre o professor de Educação Infantil, baseando-se no que foi exposto acima, é
possível identificar especificidade nesta etapa da educação. Como forma de elucidar estas especificidades, é necessário compreender as características da infância de maneira a entender o público-alvo desta atuação.
Segundo Azevedo e Massucato (2011), é ponto de fundamental importância a ser destacado é
que as crianças que frequentam a Educação Infantil são constantemente estimuladas e influenciadas
pelo meio em que se encontram inseridas, assim como atuam neste meio e são capazes de transformá-lo. Suas necessidades são amplas, mas todas estas se encontram relacionadas a conhecer o
mundo e construir um conhecimento significativo em torno do mesmo. Diante deste fato é visualizada a
essencialidade do professor realizar mediações entre os fatores do meio e os interesses das crianças.
O professor de Educação Infantil que assume a postura de mediador, de acordo com Chaves
et al (2013) tem dentro das suas funções planejar e organizar o espaço para que seja desafiador
para as crianças, propiciando experiências que levem a construção deste conhecimento de forma
ativa, explorando materiais e suas possibilidades. As situações além de desafiadoras devem se tornar
prazerosas para as crianças e, para isso, o lúdico ocupa um lugar fundamental no desenvolvimento
das práticas pedagógicas.
É fato, como colocam Chaves et al (2013), que o acolhimento dos interesses infantis se dá
mediante uma escuta ativa, a qual traz as necessidades das crianças diante de suas falas e dos seus
desejos, o que infere diretamente em sua autonomia e no desenvolvimento do pensamento crítico
e reflexivo, fazendo com que se sintam pertencentes do espaço e das decisões a serem tomadas.
Com esta reflexão, Figueiredo et al (2018) acrescentam que:
Nessa ótica, o papel do professor é fundamental no desenvolvimento das atividades
na educação infantil, visto que ele é o mediador entre a criança e o conhecimento.
Assim sendo, é necessário que esse profissional esteja em constante aprendiza-
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gem e que seu trabalho se mantenha integrado com os demais profissionais da
escola, uma vez que esta ação conjunta é essencial para garantir que o cuidar e o
educar ocorram de forma integrada, portanto, indissociáveis. (FIGUEIREDO et al,
2018, p. 8)

Ainda na ótica de Figueiredo et al (2018), lembrar a completude do cuidar e do educar na Educação Infantil se torna fundamental para que o professor entenda as crianças. É notório que nesta
fase do desenvolvimento humano, as crianças ainda apresentam grande dependência dos adultos que
vai diminuindo conforme se apropriam e se tornam capazes de executar funções de cuidar básicas
sozinhas. O cuidar, neste contexto, se configura como uma aprendizagem que humaniza as crianças.
Outro ponto que merece destaque, segundo Figueiredo et al (2018), é a interação que é construída por meio da relação do professor com a criança e vice-versa. Somente quando a criança sente
confiança e segurança no professor que o processo de ensino-aprendizagem se dá de forma satisfatória. Se este laço afetivo não for constituído, as aprendizagens não ocorrerão de forma significativa
e as sensações de insegurança darão espaços a lacunas de aprendizagens.
Sendo assim, Azevedo e Massucato (2011) complementam afirmando que:
Da mesma forma, temos o lugar de destaque que ocupa o profissional professor
nessa inter-relação, a fim de que, intencionalmente, crie as situações necessárias
para que as crianças alcancem níveis mais elevados de desenvolvimento, por meio
de aprendizagens que tenham significado. Isso porque o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças
penetram na vida intelectual daqueles que as cercam. (AZEVEDO; MASSUCATO,
2011, p. 146)

Os vínculos afetivos são ressaltados, também, por Bonetti (2006) que evidencia que as propostas de interações planejadas pelo professor que possuem como figuras centrais ele e as crianças,
pautados no diálogo e na escuta das vozes infantis, acolhendo suas manifestações e pensamentos,
fazem com que elas se sintam competentes e capazes de agir sobre este meio que ainda estão
conhecendo. Todas as formas de comunicações das crianças, mesmo antes da fala, servem de elemento para a reflexão do professor sobre suas necessidades e o planejamento de como estimular a
ação das crianças sobre o mundo.
Para Bonetti (2006), os vínculos com as crianças deve se dar em duas dimensões que se referem as atividades lúdicas e as atividades do cuidar. O cuidar não pode e não deve ser mecanizado
por se tratar de um processo de ensino-aprendizado para a aquisição da autonomia infantil. O cuidar
é um direito da criança, uma vez que apenas com as necessidades básicas sanadas que a criança
passa a ter olhares voltados para outras aprendizagens. A interrelação entre o educar e o cuidar que
traduz a capacidade de humanização dos sujeitos.
Portanto, como coloca Bonetti (2006), o professor de Educação Infantil deve ter clara a importância do cuidar, do educar e dos vínculos afetivos neste contexto de educação, articulando práticas
pedagógicas que os envolvam, assim como trazer a família destas crianças a participar do seu desenvolvimento, uma vez que a escola passa a ser a continuidade da casa e vice-versa, apontando para
a necessidade de estreitar laços em prol das crianças e do desenvolvimento de sua integralidade.
O PROFESSOR E SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
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As práticas pedagógicas organizadas pelo professor de Educação Infantil, segundo Azevedo
e Massucato (2011), deve estar baseada em uma proposta pedagógica que traga a concepção de
crianças como sujeitos coais ativos e transformadores do meio, favorecendo um planejamento que
tenha os interesse e necessidades infantis comtemplados em seu teor.
Para a organização deste planejamento, de acordo com Azevedo e Massucato (2011), é preciso
que o professor esteja em constante autoavaliação, que ocorrendo de forma crítica, favorecerá uma
atuação que esteja em consonância com as especificidades das crianças. Esta avaliação está relacionada a observação e resposta das crianças diante da oferta de práticas pedagógicas e aportados
na reflexão deste processo, o professor encontrará subsídios para adequar as atividades planejadas
de forma a respeitar as necessidades das crianças.
Em complemento, Linhares e Macedo (2017) enfatizam que o professor necessita realizar
reflexões sobre sua prática, assim como compartilhar vivência com os seus colegas de profissão,
pois o diálogo abre visões para novas possibilidades de atuações. Um momento que essa dinâmica
de conversa com outros profissionais é possível nos momentos de formações coletivas oferecidos
pela escola.
Em relação a prática de atuação do professor de Educação Infantil, Linhares e Macedo (2017)
colocam que:
A prática social docente exige o perfil de um profissional qualificado e preparado, em
que o “improviso” é descabido. Este preparo não se limita ao fator acadêmico, mas
aquele que o qualifica enquanto humano, uma formação que dê as bases para que
o docente identifique que necessita construir um emocional equilibrado, a fim de que
possa ensinar boas ações e formas éticas para que a criança aprenda sob a ótica
de uma concepção de educação libertadora, que se educa para a vida, do individual
para o coletivo e vice versa. (LINHARES; MACEDO, 2017, p. 3)

Ainda na perspectiva de Linhares e Macedo (2017), o professor deve contemplar no planejamento de suas práticas pedagógicas o cuidar e o educar como processos de ensino-aprendizagens
imprescindíveis para o desenvolvimento integral das crianças. As formas com que as atividades são
organizadas e que trazem estas ações como referencias, se bem elaboradas e em acordo com as
especificidades das crianças, são elemento favorável para a aprendizagem infantil e a construção
de um conhecimento de mundo significativo.
De acordo com Bonetti (2006), é possível evidenciar que:
A diversidade e a complexidade dos contextos exige que o professor produza conhecimento pedagógico, tenha domínio sobre sua prática e crie formas ou procedimentos adequados ao ensino dos conteúdos indicados nas reformas da educação
básica. (BONETTI, 2006, p. 9)

E sobre a organização dos contextos, Chaves et al (2013) complementam pontuando que:
O planejamento no espaço institucional deve ser permeado por brincadeiras que
possibilitem às crianças novas experiências e interações, pois na infância brincar
é coisa séria. A brincadeira adquire um novo significado quando as crianças fazem
parte do planejamento e, com as proposições feitas pelo professor constroem seus
próprios brinquedos e inventam suas brincadeiras. (CHAVES et al, 2013, p. 10200)

Dessa forma, Bonetti (2006) coloca que a prática do magistério no que concerne a atuação do
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profissional docente deve ser articulada com respeito a diversidade e todas as especificidades que
cada criança traz para dentro dos espaços educacionais de Educação Infantil. Ao contemplar esta
diversidade, o professor favorecerá o sentimento de pertencimento e representatividade das crianças
dentro do espaço e lhes dando a visão de que estão inseridos em uma sociedade.
Além da diversidade que deve ser ponto alvo de reflexão do professor de Educação Infantil,
Linhares e Macedo (2017) pontuam outras características fundamentais para a organização de práticas pedagógicas que atendam às necessidades infantis como:
As aulas precisam ser atrativas, uma vez que para chamar a atenção e despertar o
interesse pelo conhecimento nas crianças desde muito pequenas, o professor deve
ser criativo e proporcionar uma variedade de atividades, em que a criança perceba
a importância da interação com as demais e que juntas possam fazer as atividades
propostas, as quais tenham o intuito de ensinar e aprender e a desenvolver habilidades próprias da infância como: a motora, as cores, as letras, os números, pintar,
entre outras. (LINHARES; MACEDO, 2017, p. 9)

Dessa forma, como relembram Figueiredo et al (2018). O professor de Educação Infantil deve
ter em mente sua responsabilidade na formação destas crianças que com seu desenvolvimento respeitado nas esferas de integralidade constituirão bases sólidas para as etapas seguinte de educação,
assim como toda esta formação propiciará a compreensão do papel desta criança no meio como
agente transformador do espaço, mediante o pensamento crítico e reflexivo de todos os elementos
que a cercam. Estes aspectos são essenciais para a desenvolvida na sociedade no presente e no
futuro e propiciarão as crianças novas formas de construírem conhecimentos com articulação a elementos que sejam realmente significativos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das argumentações observadas no teor deste artigo leva a visualização de que o
professor de Educação Infantil precisa conhecer sobre suas crianças e suas necessidades, pautando-se na ótica de que são capazes de interagir com o meio e construir seu conhecimento por meio
das vivencias que ocorrem dentro do espaço educacional e fora dele.
Neste sentido, o professor deve organizar suas práticas pedagógicas permitindo o protagonismo infantil, sem lhe dar receitas prontas e sim desafiá-los a refletir sobre as possibilidades de ações
diante de uma situação-problema.
Essa visão gera a compreensão de que este professor deve estar sempre buscando novos
conhecimentos , uma vez que a sociedade em que ele e as crianças se encontram inseridos se encontra em constante transformação e esta dá indícios das necessidades que podem ser apresentadas
por os componentes humanos que contêm.
A formação contínua será necessária para que a articulação das práticas pedagógicas mostrem
a valia de dar ouvido as vozes infantis e estabelecer vínculos afetivos entre as crianças e o professor.
Esses dois elementos farão com que as atividades disponibilizadas alcancem os objetivos almejados
utilizando do lúdico para isso.
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Sendo assim, o professor de Educação Infantil tem em suas mãos uma difícil missão, mas
também possui subsídios para trazer um ensino qualificado que esteja de acordo com as especificidades das crianças, necessitando apenas ter uma observação sensível e um ouvido astuto para a
escuta das crianças com composição coletiva de praticas pedagógicas, as quais ele será o principal
organizador de situações desafiadoras que permitirão às crianças construírem seu conhecimento e
se formarem com concepções de pertencimento ao mundo e capacidade de transformá-lo, elementos
estes que estão diretamente correlacionados as metas educacionais.
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RESUMO
Este trabalho ressalta a importância de um projeto educacional baseado nos princípios da inclusão
é preciso pensar numa renovação pedagógica que considere as diferenças; a escola precisa oferecer oportunidades de desenvolvimento de comportamento e atitudes baseados na diversidade
humana nas diferenças individuais dos alunos, pois quando os alunos com os mais diferentes estilos
de aprendizagem e diferentes tipos de inteligências estudam juntos numa mesma classe, todos se
beneficiam com os estímulos atitudinais e modelos comportamentais uns dos outros; rever critérios
de agrupamento dos alunos, bem como critério de avaliação e promoção; garantir a infraestrutura de
recursos e materiais necessários; corrigir atitudes de desvalorização e/ou discriminação de alunos
e professores por quaisquer razões.
Palavras-chave: Educação; Potencial; Inteligências; Metodologia
INTRODUÇÃO
A teoria das inteligências múltiplas como uma alternativa para a escola inclusiva se justifica
à medida em que oferece uma base para o desenvolvimento de avaliações que sejam adequadas
às diversas habilidades humanas, propaga uma educação centrada na criança e com currículos específicos para cada área do saber, sugerindo um ambiente educacional mais amplo e variado, que
dependa menos do desenvolvimento exclusivo da linguagem e da lógica.
Segundo o Larousse (1995), inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender: a inteligência distingue o homem do animal. A palavra “inteligência” tem sua origem na junção de duas
palavras latinas: inter: entre e eligere: escolher.
Para Antunes (1998):
“Significa a capacidade cerebral pela qual conseguimos penetrar na compreensão
das coisas escolhendo o melhor caminho” (p. 11).

O autor afirma que a inteligência humana é um potencial biopsicológico, com emprego constante no dia a dia, e que ajuda o homem a criar, resolver problemas e adaptar-se ao meio ambiente
e as circunstâncias que a vida social lhe impõe.
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A teoria das Inteligências Múltiplas não repudia a existência de uma inteligência geral, mas,
sim, a concepção de que o ser humano se expressa através de apenas uma ou duas linguagens
diferentes.
Tal teoria é uma alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade inata, geral e
única, que permite aos indivíduos uma performance, maior ou menor, em qualquer área de atuação.
As pesquisas mais recentes sobre desenvolvimento cognitivo e neuropsicologia sugerem
que as habilidades cognitivas são bem mais diferenciais e mais específicas do que se acreditava.
Neurologistas têm documentado que o sistema nervoso humano não é um órgão com um propósito
único nem tão pouco é infinitamente plástico.
Acredita-se, hoje, que o sistema nervoso seja altamente diferenciado e que diferentes centros
neurais processam diferentes tipos de informação.
OS ESTUDOS DAS INTELIGÊNCIAS POR GARDNER
A partir dos anos 80, Howard Gardner (1997), psicólogo da Universidade de Harvard, baseou-se nessas pesquisas para questionar a tradicional visão de inteligência, uma visão que enfatiza as
habilidades linguísticas e lógico-matemática. Sua insatisfação com a ideia de QI e com visões unitárias de inteligência, que focalizam sobretudo as habilidades importantes para o sucesso escolar,
levou-a redefinir a inteligência à luz das origens biológicas e da habilidade para resolver problemas.
Gardner (1997) afirma:
“que a inteligência é responsável por nossas habilidades para criar, resolver problemas e fazer projetos, em uma determinada cultura. Segundo ele, cada indivíduo
possui alguns tipos diferentes de capacidade, que caracterizam sua inteligência.”
(p. 27)

As diversas concepções anteriores de inteligência valorizavam apenas as inteligências linguísticas e lógico-matemática e baseavam-se na crença de que a inteligência humana é totalmente
determinada por fatores hereditários.
Muitos dos estudos da inteligência desenvolvidos pelos pesquisadores se valiam de testes
que serviam de base para classificar os indivíduos, tendo a concepção de que alguns indivíduos
eram mais capazes que outros.
Para Gardner (1997), a inteligência não é única e não pode ser medida, assim, sua teoria se
contrapõe ao conceito tradicional de inteligência, já que tem uma “visão pluralista da mente”. Essa
visão reconhece muitas facetas diferentes e separadas do conhecimento e da percepção humana,
acreditando que as pessoas têm forças e estilos de aprendizagem e conhecimentos diferenciados,
e até mesmo contrastantes.
Aspectos que jamais poderão ser medidos ou padronizados e são desenvolvidos em uma
combinação entre fatores biológicos, culturais, sociais e tecnológicos, ao longo de toda a vida de
cada pessoa.
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O autor estabeleceu vários critérios para que uma inteligência seja considerada como tal, desde
sua possível manifestação em todos os grupos culturais até a localização de sua área no cérebro.
Ele próprio identificou sete inteligências, mas não considerava este número definitivo.
Recentemente, Gardner (1999) apresentou uma oitava inteligência, a naturalista. Segundo o
autor, todos os indivíduos normais são capazes de uma atuação em pelo menos oito diferentes e, até
certo ponto, independentes áreas intelectuais. Nesta perspectiva Antunes (1995, p. 20) afirma que:
Em nossa cultura, a palavra naturalista é quase sempre associada a pessoas com
um vasto conhecimento sobre o mundo vivo, que reconhecem com facilidade os
membros deste ou daquele grupo de animal ou vegetal, associando-os a espécies
próximas, que sabem mapear relações entre diferentes espécies. São pessoas que
se sentem confortáveis no mundo dos organismos vivos, sendo algumas vezes até
mesmo capazes de domá-los ou com eles interagir com sagacidade (ANTUNES,
1998, p. 20).

Ele sugere que não existem habilidades gerais e dá grande importância a diferentes atuações
valorizadas em culturas diversas.
Para ele, uma criança pode ter um desempenho precoce em uma área (o que Piaget chamaria
de pensamento formal) e estar na média ou mesmo abaixo da média em outra (o equivalente, por
exemplo, ao estágio sensório-motor).
Na sua teoria, Gardner (1995), propõe que todos os indivíduos, em principio, tem a habilidade
de questionar e procurar respostas usando todas as inteligências.
Todos os indivíduos possuem, como parte de sua bagagem genética, certas habilidades básicas em todas as inteligências.
A linha de desenvolvimento de cada inteligência, no entanto, será determinada tanto por fatores
genéticos e neurobiológicos quanto por condições ambientais.
A noção de cultura é básica para a Teoria das Inteligências Múltiplas. Com a sua definição de
inteligência como a habilidade para resolver problemas ou criar produtos que são significativos em
um ou mais ambientes culturais, Gardner (1999), sugere que alguns talentos só se devem porque
são valorizados pelo ambiente.
Ele afirma que cada cultura valoriza certos talentos, que devem ser dominados por uma quantidade de indivíduos e, depois, passados para a geração seguinte.
Finalmente, durante a adolescência e a idade adulta, as inteligências se revelam através de
ocupações vocacionais ou não-vocacionais. Nesta fase, o indivíduo adota um campo específico e
focalizado, e se realiza em papeis que são significativos em sua cultura.
AS INTELIGÊNCIAS DESCRITAS POR GARDNER
A primeira delas é o lógico-matemática, ou seja, a inteligência que determina a habilidade para
raciocínio dedutivo, além da capacidade para solucionar problemas envolvendo números e demais
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elementos matemáticos. É a competência mais diretamente associada ao pensamento científico,
portanto, à ideia tradicional de inteligência.
A inteligência musical é aquela que permite a alguém organizar sons de maneira criativa, a
partir da discriminação de elementos como tons, timbres e temas.
As pessoas dotadas desse tipo de inteligência geralmente não precisam de aprendizado formal
para exercê-la, como é o caso de muitos famosos da música popular brasileira.
A inteligência intrapessoal é a competência de uma pessoa para conhecer-se e estar bem
consigo mesma, administrando seus sentimentos e emoções a favor de seus projetos.
Enfim, é a capacidade de formar um modelo real de si e utilizá-lo para se conduzir proveitosamente na vida.
Já a interpessoal é a capacidade de uma pessoa dar-se bem com as demais, compreendendo-as, percebendo suas motivações e sabendo como satisfazer suas expectativas emocionais.
Esse tipo de inteligência ressalta nos indivíduos de fácil relacionamento pessoal, como líderes
de grupos, políticos, terapeutas, professores e animadores de espetáculos.
A inteligência espacial diz respeito à capacidade de formar um modelo mental preciso de uma
situação espacial e utilizar esse modelo para orientar-se entre objetos ou transformar as características de um determinado espaço.
Ela é especialmente desenvolvida, por exemplo, em arquitetos, navegadores, pilotos, cirurgiões, engenheiros escultores.
A inteligência linguística manifesta-se na habilidade para lidar criativamente com as palavras
nos diferentes níveis da linguagem (semântica, sintaxe), tanto na formal como na escrita, no caso de
sociedades letradas. Particularmente notável nos poetas e escritores, é desenvolvida também por
oradores, jornalistas, publicitários e vendedores, por exemplo.
Corporal-cinestésica é a inteligência que se revela como uma especial habilidade para utilizar
o próprio corpo de diversas maneiras.
Envolve tanto o autocontrole corporal quanto a destreza para manipular objetos (cinestesia
é o sentido pelo qual percebemos os movimentos musculares, o peso e a posição dos membros).
Atletas, dançarinos, malabaristas e mímicos têm essa inteligência desenvolvida.
A inteligência naturalista está relacionada com a sensibilidade para o meio ambiente, ter os
olhos voltados para a natureza, compreender sua imensidão e significância.
Alguém que é sensível ao mundo natural, como um jardineiro, um fazendeiro ou um paisagista,
possui essa inteligência bem desenvolvida.
Sempre envolvemos mais de uma habilidade na solução de problemas, embora existam predominância. Portanto as inteligências se integram.
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Nessas relações complementares entre as inteligências é que está a possibilidade de se explorar uma em favor da outra.
É o uso da chamada rota secundária para se alcançar a rota principal de uma determinada
inteligência. Por exemplo: se uma criança tem dificuldade para memorizar números, mas é musical,
pode-se usar a música como rota secundária para ajudá-la na memorização matemática.
Segundo Gardner (1995), excetuando-se os casos de lesões, todos nascem com o potencial
das várias inteligências
A partir das relações como o ambiente, incluindo os estímulos culturais, desenvolve-se mais
algumas inteligências que outras, que deixam de ser aprimoradas. Isso dá a cada pessoa um perfil
particular de inteligências, o “espectro”. Ele afirma que as combinações das inteligências são únicas,
tal como as impressões digitais.
A Teoria das inteligências Múltiplas surge como uma alternativa para o desenvolvimento do
trabalho pedagógico na escola inclusiva por partir do pressuposto de que todos são capazes de
aprender, embora tenham ritmos e estilos de aprendizagens diferentes, já que é possível observar e
estimular diferentes competências dos indivíduos.
Para tanto, é muito importante que a escola tenha autonomia para elaborar seu Projeto Político
pedagógico, e que a construção desse se dê de forma participativa, diagnosticando o meio em que
se insere para que se possa elaborar um currículo que reflita e responda às necessidades de seus
alunos.
Currículo este permeado pela pluralidade e criatividade, dinâmico, voltando à aprendizagem
e centrado no aluno, valorizando suas habilidades e potencialidades, em substituição aos conteúdos
curriculares fechados, tão valorizados até hoje.
O sucesso da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na escola regular
decorre das possibilidades de se conseguir progressos significativos desses alunos na escolaridade,
por meio da adequação das práticas pedagógicas à diversidade dos aprendizes.
E só se consegue atingir esse sucesso, quando a escola regular assume que as dificuldades
de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é
ministrado, a aprendizagem é concebida e avaliada.
A Teoria das Inteligências Múltiplas defende uma educação centrada no individuo (mas sem ser
individualista) que leve em consideração as inclinações, os interesses e os objetivos de cada aluno
atendendo às suas diferenças e garantindo-lhes a possibilidade de uma educação que aproveite ao
máximo seu potencial educacional e isso vem ao encontro dos princípios da escola inclusiva que não
dá ênfase às limitações, mas sim, valoriza o potencial de cada um, considerando as diferenças não
como obstáculos para a aprendizagem, mas como um enriquecimento para o processo educacional.
Gardner (1999) também se refere à importância do ambiente escolar garantir que cada aluno
receba a educação que favoreça seu potencial individual, ao invés de oferecer uma educação padronizada e universalista, sendo fundamental que o professor perceba o aluno em toda a sua singulari359
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dade. Para isso, é preciso que ele altere sua forma de conceber o processo ensino-aprendizagem.
Ele não é um processo linear e contínuo que caminha numa única direção, mas sim, multifacetado, apresentando paradas, saltos e transformações bruscas.
Tal concepção admite decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de os alunos aprenderem, considerando que o processo de ensino-aprendizagem
pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola.
A inclusão não prevê a utilização de métodos e técnicas de ensino específicas para esta ou
aquela necessidade especial e, portando, não implica no desenvolvimento de um ensino individualizado, a partir de currículos adaptados.
Por isso é importante se desenvolver um trabalho baseado na teoria das inteligências múltiplas,
pois a partir dela o professor acolhe os ritmos de aprendizagem de cada uma, não predeterminados
a extensão e a profundidade dos conteúdos a serem construídos pelos alunos, nem facilitando as
atividades para alguns.
Ele considera o nível de possibilidades de desenvolvimento de cada um e explora essas
possibilidades por meio de atividades abertas, nas quais cada aluno se enquadra por si mesmo, na
medida de seus interesses e necessidades.
Dessa forma, a escola torna-se um ambiente agradável, produtivo e acolhedor, em que a
competitividade dá lugar à cooperação e à solidariedade, favorecendo o trabalho coletivo e diversificado através da interação dos alunos, que aprendam a dividir responsabilidades, trabalhar em
equipe, reconhecer a diversidade dos talentos humanos e a valorização do trabalho de cada um,
independente de suas limitações, já que todos as possuem.
A cooperação em sala de aula, o apoio ao colega com dificuldade é uma atitude extremamente útil e humana que promove a construção de valores e atitudes morais, promovendo a formação
de gerações mais preparadas para viver a vida em sua plenitude, livremente, sem preconceitos e
estereótipos.
A escola prepara o futuro e de certo que se as crianças conviverem e aprenderem a valorizar
a diversidade nas suas salas de aula, serão adultos bem mais esclarecidos, solidários, cidadãos
conscientes, despojados de rótulos e preconceitos.
Em relação à avaliação, é urgente suprimir o caráter classificatório da avaliação escolar (através de notas, provas), pela visão diagnóstica desse processo, que deverá ser contínuo e qualitativo,
visando depurar o ensino e torná-lo cada vez mais adequado e eficiente à aprendizagem de todos
os alunos.
Em lugar de avaliar os alunos comparando uns aos outros, deve-se considerar o processo
pessoal de cada um.
O processo de avaliação deve visar o entendimento do perfil das inteligências de cada aluno.
Esse processo que, segundo Gardner (2001) deve ser cuidadoso, permite uma busca mais
360

Revista Territórios

Setembro 2021

esclarecida de alternativas para as dificuldades de cada criança e, de modo algum, prevê qualquer
tipo de classificação.
Sassaki (2001), afirma que na proposta inclusiva todos os alunos são promovidos porque
“efetivamente” cada aluno aprende o que precisa aprender e atinge suas metas individuais, utilizando
seu estilo de aprendizagem e as inteligências múltiplas mais desenvolvidas.
Assim, seria viável a implantação dos ciclos de formação, pois ao se eliminar a seriação e a
reprovação, nas passagens de um ano para outro, o processo de aprendizagem adequar-se-á ao
ritmo e condições de desenvolvimento dos alunos, dando-lhes maior tempo para que aprendam.
O autor relata que em Goiás as escolas inclusivas fundamentadas na teoria das inteligências
múltiplas são muito bem-sucedidas, um exemplo de espaço efetivamente inclusivo (SASSAKI, 2001).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada vez fica mais evidente que a riqueza da espécie humana se concentra na sua diversidade, embora entre admitir tal fato e vivenciá-lo exista uma grande diferença.
Lidar com a diversidade requer humildade, solidariedade e um profundo sentimento de justiça,
características muito raras hoje em dia.
É bem verdade que a educação não é alavanca da transformação social, mas sem ela essa
transformação não se dá.
A inclusão surge num momento em que a educação está com problemas, as classes estão
superlotadas e não se tem qualidade de ensino, portanto, exige profundas modificações nos sistemas
de ensino e possibilita um efetivo avanço na educação, pois implica a revisão das políticas e práticas
educacionais, demandando, por um lado, ousadia e coragem e, por outro, prudência e sensatez.
É preciso também que, para além dos ideais proclamados e das garantias legais, procuremos
conhecer o mais profundamente possível as condições reais de nossa educação escolar, especialmente pública e obrigatória.
A partir daí poderemos identificar e dimensionar os principais pontos da mudança necessária
para o alcance da qualidade que se espera da educação escolar.
Construir uma educação que abranja todos os segmentos da população e cada um dos cidadãos implica uma ação baseada no princípio da não segregação, ou, em outras palavras, da inclusão
de todos, quaisquer que sejam suas limitações e possibilidades individuais e sociais.
Como se vê, é na relação concreta entre o educando e a educação escolar que se localizam
os elementos que possibilitam decisões educacionais mais acertadas, e não somente no aluno ou
na escola.
Além dos valores e crenças das pessoas envolvidas na educação escolar, outros fatores
internos, tais como a organização (administrativa e disciplinar), o currículo, os métodos recursos hu361
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manos e materiais da escola comum são os principais determinantes das condições para a inclusão
ou não- segregação, para a integração ou até mesmo para a segregação de alunos portadores de
deficiências.
Entretanto, é importante observar que a escola é apenas uma dentre as instituições sociais,
que pode até desencadear internamente mudanças para a obtenção de resultados mais imediatos,
mas, isoladamente pouco poderá fazer ou mesmo mudar de fato, enquanto as atitudes do meio
circundante permanecerem não problematizadas e continuarem se exercendo como já instaladas.
O que não significa ignorar a potencialidade dinâmica da educação escolar como impulsionadora das mudanças estruturais.
O conhecimento da atuação da escola com relação à inclusão e à integração exige uma abordagem holística do portador de deficiência que revele seu contexto de vida (da família, da escola e
da sociedade).
A organização administrativa, didática e disciplinar deve ter a maior amplitude possível a fim
de contemplar a maior diversidade possível das condições dos alunos a atender.
Para tanto é importante também, observar e criar condições físicas favoráveis no prédio escolar;
entender que a maioria dos professores não possuem condições psíquicas e profissionais adequadas
ao trabalho com portadores de deficiência, requerendo orientação, preparo e apoio para elaborar um
currículo suficientemente amplo para atender as necessidades dos alunos e da sociedade.
Valorizar a integração do professor especializado no corpo docente da escola, como elemento
precedente a essencial à inclusão do aluno deficiente que esteja apresentando necessidades educacionais especiais; desenvolver ações práticas de respeito aos membros da comunidade escolar
(alunos, pais, funcionários, professores e direção).
As atitudes da escola frente à inclusão dos educados com necessidades educacionais especiais dependem, essencialmente, da concepção de homem e de sociedade que seus membros
concretizam nas relações que estabelecem dentro e fora do ambiente escolar.
Em razão disso, é importante questionar os critérios que têm sido utilizados para distinguir as
necessidades especiais das necessidades comuns e vice-versa, em particular no contexto escolar.
É com vista nessa abrangência que a teoria das inteligências múltiplas, surge como uma forte
aliada da educação inclusiva, por enfatizar as habilidades e competências individuais, viabilizando
uma nova proposta de trabalho pedagógico, com um currículo inovado, além de uma forma diferente
de avaliação, mais justa e significativa.
É preciso saber lidar com as diferenças e, por isso, mais do que conhecimento teórico, é preciso autoconhecimento. Mais do que aprender, é preciso saber também compreender.
A inclusão é uma proposta viável e politicamente correta, que depende da atitude e conscientização de cada um de nós, membros da sociedade.
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RESUMO
Membro de um grupo social específico, todo ser humano entra em contato com uma ou mais línguas
naturais desde a primeira infância e desenvolve progressivamente a capacidade de usar essa (ou
essas) língua (s) em suas relações cotidianas. É um processo que se estende por um longo período
(digamos, do nascimento à adolescência, mas nada nos impede de pensar que ainda está aberto e
que realmente não há limites para nossa capacidade de expandir e transformar nossas habilidades
de linguagem) e cujos resultados contribuir para a plena integração do sujeito humano no universo
sociocultural que o envolve. Quando falamos em aquisição de linguagem (e o que estamos dizendo
para a primeira língua, este artigo tentará mostrar que ela também é relevante para a aquisição de
segundas línguas), estamos fundamentalmente interessados em insistir que se trata de analisar
um processo.
Palavras-chave: Línguas Naturais; Capacidade; Relações Cotidianas.
INTRODUÇÃO
Os comportamentos das pessoas ao redor da criança nos mostram que ela é considerada
desde o início como um interlocutor (primeiro potencial, depois real) e que sua integração progressiva
nas trocas linguísticas (ou seja, a prática da língua em cada momento desse processo) é a própria
condição para a continuidade de sua aprendizagem.
Agora, tudo sugere que essa capacidade de aprender a usar uma língua permanece disponível
além da primeira infância. Todo indivíduo em contato com uma segunda língua por um tempo relativamente longo é então capaz de construir progressivamente um conjunto de conhecimentos linguísticos
e comportamentos sociais que lhe permitem participar nas várias situações de comunicação possíveis
com falantes dessa língua. Em outras palavras, ele é capaz, se ainda não era, de se tornar bilíngue. Estudos sobre a aquisição de línguas estrangeiras por adultos. Em seguida, abordam as modalidades
que essa habilidade linguística adota e os comportamentos e comportamentos sociais que a tornam
possível, visto que podem se desenvolver desde a adolescência.
Duas grandes perspectivas, sem dúvida complementares (cuja integração constitui a nosso ver
um dos maiores desafios teóricos) permitem-nos enfrentar este problema. A primeira, que podemos
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chamar de abordagem interativa, estuda como os comportamentos dos alunos e de seus falantes
nativos são definidos e mutuamente condicionados durante as trocas de linguagem e como essas
interações interferem no processo de aquisição. A segunda, que chamaremos de abordagem cognitiva, busca compreender as atividades de construção do conhecimento que o aprendiz desenvolve.
Sabemos que se uma pessoa começa a aprender uma língua desde a infância, ela a adquirirá
como sua segunda língua, porém, também observamos que quanto mais velha ela é, mais difícil é
aprendê-la. Uma das teorias mais conhecidas sobre o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem das crianças é a de Piaget (1961). Isso sustenta que a infância passa em etapas definidas, de
acordo com o intelecto e a capacidade de percepção das crianças. Afirma que o princípio da lógica
se desenvolve antes da aquisição da linguagem por meio da atividade sensório-motora do bebê,
na inter-relação e interação com o meio sociocultural, o que Vygotsky (2010) chamou de “mediação
cultural”. Este autor explica que desde o nascimento até os dois anos de idade, a criança exerce
controle para obter e organizar todas as suas experiências do mundo externo: segue com os olhos,
explora com eles, gira a cabeça; com as mãos ele toca, agarra, libera, abana, empurra; com a boca
explore os sabores e texturas; mova seu corpo e membros. Isso lhe proporciona experiências que
estão embutidas em esquemas psíquicos ou padrões inventados.
A cunhagem tende a ser mais profunda quando a criança encontra uma experiência intensa
e interessante que a convida a repeti-la continuamente ou em intervalos. Piaget (1961) chamou esse
processo de assimilação ou estimulação precoce. Tanto Piaget quanto Vygotsky argumentam que
este é o processo de aprendizado e crescimento mais importante do ser humano, que continuará
pelo resto da vida, solte, ventile, empurre; com a boca explore os sabores e texturas; mova seu corpo e membros. Isso lhe proporciona experiências que estão embutidas em esquemas psíquicos ou
padrões inventados.
UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE O BILÍNGUISMO
Partimos do que Deprez (1994) sugere no sentido de que o bilinguismo do nível pré-escolar
facilita a aprendizagem de outras línguas, ao desenvolver a capacidade de abstração, a interação
entre as competências linguísticas e culturais, a escuta, a adaptação, a criatividade e o julgamento. O
conjunto de todas essas capacidades metalinguísticas que se desenvolvem em cada série escolar,
favorece os processos de aprendizagem de outras disciplinas educacionais, prepara o aluno para
conceituar os dois sistemas linguísticos e contribui para o desenvolvimento da língua materna. O
desenvolvimento de habilidades simbólicas, abstratas e lógicas é mais perceptível nas crianças bilíngues do que nas que falam apenas uma língua. O bilinguismo é definido como a capacidade de um
indivíduo de usar duas línguas de forma intercambiável. Uma pessoa bilíngue é aquela que consegue
compreender, comunicar e expressar-se de forma clara e precisa em duas línguas.
Piaget explica que o período entre dois e sete anos inclui a fase pré-operacional, onde as
crianças aprendem a interagir com o meio ambiente de forma complexa, por meio de palavras e
imagens mentais. Eles são egocêntricos, acreditam que outras pessoas concebem o mundo da
mesma maneira que eles, e que os objetos inanimados sentem, veem ou ouvem como eles. A fase
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de operações de concreto ocorre de sete a doze anos aproximadamente. Nele, observa-se uma diminuição do egocentrismo para focar mais nos estímulos. A criança já tem o conceito de agrupamento
em sua mente, mas o aplica apenas aos objetos concretos que experimentou com seus sentidos.
O último estágio do desenvolvimento cognitivo é o das operações formais, que vai dos 12 anos em
diante. Para Piaget, no final deste último estágio é quando o pensamento abstrato se desenvolve e a
lógica formal é usada. Da mesma forma, acrescenta que não só se percebe uma maior compreensão
do mundo e da ideia de causa e efeito, mas que essa etapa também se caracteriza pela formulação
de hipóteses para a resolução de problemas.
Por sua vez, Lenneber (1975), linguista e neurologista, pioneiro das hipóteses sobre aquisição
da linguagem e psicologia cognitiva, fundamenta seus argumentos em questões fisiológicas, como
mudanças na composição química do córtex cerebral, neurodensidade ou frequência das ondas
cerebrais. Os resultados alcançados nessas áreas ajudaram a afirmar sua hipótese sobre o período
crítico que ocorre quando as crianças atingem a puberdade, após o qual a capacidade de adquirir
uma segunda língua diminui. Da mesma forma, Piaget (1961) concebe a puberdade como o estágio
das operações formais, que surge a partir dos doze anos. A partir desse momento, o cérebro é menos
capaz de aprender uma segunda língua.
Nesse mesmo sentido, Bongaerts (1989) argumenta que não é apenas uma questão fisiológica que restringe a capacidade de aprender outra língua em uma determinada idade, mas que
outros fatores diretamente relacionados à idade também devem ser levados em consideração, como
a motivação para adquirir uma segunda língua, integração numa comunidade de língua estrangeira,
disponibilidade de tempo para estudar e praticar, colaboração com falantes nativos, interferência
da língua materna, medo de fazer papel de bobo, entre outros. Normalmente, as crianças não têm
preconceito em assimilar um novo sistema fônico, semântico e gramatical e têm menos medo de
cometer erros do que os adultos, que têm mais dificuldade em aprender uma língua.
Do exposto, pode-se afirmar que o estágio ideal para o aprendizado de uma segunda língua
é a infância, dada a plasticidade do cérebro e a falta de especialização cortical que caracteriza esse
estágio.
Outros autores, como Krashen (1983), alertam que vários fatores emocionais e atitudinais
podem desencadear uma aprendizagem pobre; por exemplo, os alunos dos níveis básicos sentem
mais ansiedade do que os dos níveis intermediários ou avançados, de onde se deduz que, à medida
que o aprendizado aumenta, a ansiedade diminui.
Lindstrom (2001) argumenta que uma das principais capacidades que os seres humanos
possuem para se comunicar é a linguagem. Seu desenvolvimento envolve um processo complicado
e envolve essencialmente os sentidos da visão e da audição. As novas teorias linguísticas para o
ensino da língua inglesa em idade precoce estão retomando a consciência fonológica.) como ferramenta que contribui, primeiro, para o conhecimento dos professores, e depois para o processo de
ensino-aprendizagem da leitura e da escrita na aquisição de outra língua; consciência fonológica é
definida como a habilidade que possibilita à criança reconhecer, identificar, delinear, deliberadamente
manipular e agir com os sons ou fonemas que compõem as palavras. As crianças não o adquirem
espontaneamente; Isso deve ser aprendido e seu desenvolvimento é essencial antes que o ensino
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gráfico do alfabeto comece. Isso corrobora que à medida que aumenta o reflexo da língua, a ansiedade diminui.
Jones (1989) argumenta que a consciência dos sons que compõem as palavras contribui para
a abordagem espontânea da criança em relação à escrita. Quando ele encontra uma maneira de
representar graficamente um som e reconhecer a grafia normal, ele pode escrever outras palavras
de forma independente. Vale ressaltar que a linguagem da criança se consolida até os cinco anos de
idade, portanto, os professores devem respeitar esse processo. É importante que a criança manipule
o som do fonema e não o nome da letra, pois este último pode causar confusão na escrita.
Segundo Vygotsky (1989), a aquisição e o aprimoramento da língua materna da criança auxiliam no aprendizado da língua inglesa, pois não interfere nesse processo. Quando as duas línguas (a
primeira ou língua materna e a segunda) apresentam valores afetivos, culturais e sociais, as crianças
constroem a sua aprendizagem e desenvolvem competências de compreensão no quotidiano da sala
de aula, onde interagem e trocam experiências e julgamentos. A determinação do desenvolvimento
cognitivo, segundo este autor, advém da relação entre o aluno e seu pensamento.
Por outro lado, Howatt (1984) argumenta que, ao longo da história da humanidade, o ensino
de outras línguas teve uma longa história devido à necessidade do ser humano de se comunicar e
estabelecer relações entre diferentes culturas, tradições e costumes.
A este respeito, Alcón (2002) afirma que o desenvolvimento das primeiras metodologias de
ensino de uma segunda língua não esteve a cargo de pedagogos, mas de intelectuais, diplomatas
ou aventureiros com vasta formação experiencial e cultural, cujo interesse pela aquisição de outras
línguas. Surgiu da convivência em diferentes comunidades. Segundo Alcón, a evolução histórica dos
métodos de ensino mostra uma relação entre a tradição gramatical e conversacional, e conclui que
o conhecimento normativo de uma língua deve partir da descrição global da mesma, aspecto que o
ensino tradicional de gramática não assume. em consideração.
Hoje, a originalidade e modernidade dos métodos de ensino de uma segunda língua são função
da prática oral e comunicativa da língua e do exercício da gramática; Por isso, o estudo das normas
e princípios que regulam a estrutura e o uso de uma língua, assim como a gramática, é transcendental, o que leva a uma melhor comunicação e a um conhecimento mais profundo da segunda língua.
Nesse sentido, recomendamos conhecer os métodos de análise aplicados à fonologia (sons),
morfologia (escrita), sintaxe (os componentes das palavras) e semântica (o significado das palavras)
para orientar nossa prática de acordo com as necessidades e desejos dos nossos alunos.
É conveniente acrescentar que os profissionais que compõem a planta dos professores de
inglês no México, precisam conhecer as hipóteses e teorias que aqui citamos, para poder parar no
caminho, revisar e questionar nossa prática educativa. Devemos estar cientes de que os tempos
mudaram: as novas gerações exigem uma transformação metodológica que deixe para trás o tradicionalismo educacional e que faça das salas de aula centros de interação pedagógica, onde alunos
e professores contribuem e complementam seus saberes.
Como educadores e formadores de crianças e adolescentes, o conhecimento, a análise e
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a reflexão dessas teorias podem nos dar as diretrizes para ampliar os horizontes de nossa prática
educativa e nos convidar a intervir. Dentro desta reflexão daremos conta daquelas teorias que estavam intuitivamente presentes nas partes constitutivas da nossa prática e que, de alguma forma,
produziram aprendizagens significativas nos alunos. A tarefa não é fácil; A intervenção exige grande
abertura e convicção, e um verdadeiro desejo de encontrar os meios e estratégias que nos ajudem
a inovar a nossa forma de proceder em sala de aula.
Além disso, não podemos ignorar a importância da aprendizagem significativa para a apropriação do conhecimento; Nesse sentido, é necessário conhecer o processo evolutivo em que o aluno se
encontra e traçar estratégias de aprendizagem que favoreçam a aquisição de uma segunda língua,
no caso, o inglês.
Uma vez que o brincar é uma atividade humana inerente, é altamente recomendável manter
uma abordagem lúdica, de modo que o brincar seja incluído nas atividades diárias da pessoa. O
lúdico é a principal forma pela qual o ser humano se comunica, explora seu ambiente, entende como
é o mundo e nele se integra. Como regra geral, nós o associamos com diversão, mas seu alcance
é muito maior.
Segundo Decroly (1998), quando a criança ingressa na escola, o jogo adquire novos significados, uma vez que, por meio dele, são desenvolvidas habilidades psicológicas, físicas, morais e
intelectuais. Em nossa experiência como professores de línguas de pré-escola, ensino fundamental,
médio e médio, implementamos atividades lúdicas em nossas atividades práticas como uma das
principais estratégias didáticas que auxiliam os alunos a melhor compreensão e assimilação dos
conteúdos de estudo. Verificamos que a inclusão do jogo na prática não só promove a autoestima e
a autorrealização, mas também fortalece os valores.
Thomson (1993) argumenta que existem fatores inerentes a uma língua que influenciam seu
aprendizado. Existem línguas que são mais difíceis de aprender porque não pertencem à família da
nossa primeira língua; Por exemplo, aqueles de nós que falam espanhol facilitam o aprendizado de
qualquer uma das línguas neolatinas ou românicas (francês, italiano, português...), mas é difícil para
nós aprender latim, grego ou qualquer uma das línguas anglo-saxãs ou alemãs. Todas as línguas
do mundo possuem situações diversas e específicas, assim como padrões de linguagem, portanto
esses padrões devem ser identificados, praticados e dominados para se aprender a língua.
O ALUNO COMO ORADOR
O processo de aquisição da segunda língua é uma prática social. O aluno adulto de uma língua
estrangeira rapidamente se torna um verdadeiro falante da língua-alvo. Ao contrário da criança, que
descobre a linguagem, ao mesmo tempo que ele adquire o seu idioma. Em primeiro lugar, o aluno
adulto já é um falante (pelo menos em sua língua materna) no momento em que entra em contato
com uma nova língua-alvo. Você sabe o que é comunicar-se usando um idioma e poderá então se
encontrar em situações em que será realmente convidado a participar de intercâmbios de idiomas
desde o início de sua aprendizagem, além de seu conhecimento real do idioma de destino.
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Ninguém se surpreende hoje que isso aconteça nas aulas de introdução a uma língua estrangeira; com mais razão, podemos atribuí-lo a encontros espontâneos com falantes nativos em um
ambiente natural. Essas trocas assimétricas entre pessoas que sabem mais e pessoas que sabem
menos têm sido chamadas de “exolingues” (Porquier, 1984) na medida em que pelo menos um dos
participantes da situação de comunicação fala uma língua que não é sua língua materna.
Independentemente das condições em que se realiza a aprendizagem de uma L2, o aprendiz se
depara com uma dupla tarefa durante o período de aquisição: por um lado, deve produzir um discurso em
situações de comunicação exolingual e por outro lado você tem que desenvolver seu conhecimento do
idioma de destino. A hipótese interacionista nos diz que a primeira dessas duas atividades (trocas
comunicativas) condiciona e estrutura a segunda (o desenvolvimento do conhecimento da línguaalvo). Cada idioma é aprendido e graças à atividade de comunicação com ele. Em outras palavras,
o aluno deve aprender a comunicar, mas não pode aprender sem comunicar. Não nos deparamos
aqui com um paradoxo (o chamado “paradoxo do aprendiz”) por causa de pelo menos três aspectos
essenciais que nos permitem comparar, em certos aspectos, a situação de aprendizagem do adulto
com a da criança que aprende a sua língua materna.
Comunicação e comunicação verbal não são conceitos identificáveis (o
 que é indubitavelmente
evidente no adulto que, como acabamos de sublinhar, já é plenamente falante). Existe, portanto, comunicação pré-verbal no recém-nascido, assim como existem formas diversificadas e simultâneas de
comunicação em todos os momentos da vida de um ser humano. O desenvolvimento da linguagem
vai, segundo a conhecida expressão de Bruner (1983), “da comunicação à linguagem”.
Todo ato discursivo supõe uma situação de enunciação definida e, consequentemente, referências contextuais comuns aos interlocutores. Estas referências desempenham um papel fundamental
em qualquer situação de aquisição linguística ao permitirem aos interlocutores (nativos e aprendentes) produzir e compreender mensagens construídas com meios linguísticos reduzidos. À medida
que seu domínio da língua-alvo aumenta, o aprendiz enriquece e diversifica suas possibilidades de
comunicação, ao mesmo tempo em que torna sua fala e sua compreensão das produções dos outros
menos dependentes das demandas contextuais imediatas.
Uma comunicação verbal bem-sucedida não implica necessariamente o domínio de um código
rígido. A linguagem pode ser “deformada” (em relação à norma) sem necessariamente perder sentido
e é dentro dos limites dessas “deformações” que o aprendiz e o falante nativo adaptam sua fala para
negociar o significado e alcançar o entendimento mútuo. Esta negociação de sentido permite que se
abra uma “zona de desenvolvimento proximal” (Vygotsky 1991)) que permite as operações de “in-take”
necessárias à aquisição. Assim, tem sido possível falar de “conversa estrangeira” para se referir à
forma como o nativo usa sua língua em situações de comunicação exolingual (já que “conversa de
bebê” tem sido usada para se referir à fala de adultos ao se dirigir as crianças).
O DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO LINGUÍSTICO
O processo de aquisição da segunda língua também é uma atividade cognitiva, no nosso
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caso uma atividade de construção de conhecimento. Para estudá-lo, é necessário dotar-se de meios
capazes de descrever e explicar a passagem de um momento em que se verifica a ausência de
determinado conhecimento linguístico para outro em que se verifica o seu uso regular (por exemplo,
a emergência de uma nova forma na fala do aprendiz). Vamos considerar os seguintes pontos para
esclarecer alguns aspectos desse processo de desenvolvimento:
a) Organização de um sistema: a construção do aprendiz é, praticamente desde o início,
um sistema linguístico. O caráter significativo das formas que aparecem em seu discurso é consequência
da organização sistemática da linguagem do aprendiz (Corder, 1971). Como em qualquer construção
semiótica, é o sistema - isto é, a organização solidária, produto de regras, de elementos em jogo - que
permite a emergência de sentido. O sujeito então, na medida em que pode atribuir regularidades ao
seu ambiente linguístico, constrói progressiva e hipoteticamente sistemas que lhe permitem interpretar as formas produzidas por seus interlocutores e poder reconstruí-las para produzir seus próprios
textos. A linguagem do aprendiz, a “ interlíngua “ (Selinker. 1972) como é frequentemente chamada,
possui, portanto, uma gramática própria (o sistema de regras que sustenta seu funcionamento) e em
evolução, que obviamente não se confunde com a da língua-alvo. Em vez disso, as interlínguas são
apresentadas como variedades dialetais da língua-alvo, como dialetos idiossincráticos, segundo a
expressão de Corder (1971), que o aprendiz constrói duplamente condicionado pela atividade comunicativa e pela necessidade de descobrir o sistema que está tentando aprender. Sabe-se como essa
ideia, ao questionar a noção de erro, transformou o ensino de línguas estrangeiras. Corder (1967)
disse sobre os erros: “... é melhor não considerá-los como a persistência de velhos hábitos, mas sim
como sinais de que o aluno está investigando os sistemas da nova língua.”
Erros no que diz respeito às normas da língua-alvo, embora possam ser as características
mais proeminentes para um observador (e talvez também para o próprio aprendiz), uma vez que de
alguma forma marcam a “distância” entre as duas línguas, não são mais relevantes do que as produções consideradas “corretas” para a compreensão do sistema linguístico implícito nas produções
do aprendiz.
b) Conhecimento implícito: Estes sistemas estão implícitos na medida em que podem ser
inferidos das produções dos alunos, independentemente da capacidade desenvolvida pelo sujeito
para descrevê-los verbalmente. O professor ou pesquisador, se, ao analisar um corpus, verificar o
aparecimento repetido das mesmas formas ou estruturas, pode deduzir a capacidade do aprendiz
que o produziu de organizar sua linguagem e propor hipóteses sobre a natureza do sistema implícito
que serve de a fundação para essas formas. Como em toda atividade cognitiva, o sujeito em nosso
caso não tem senão um conhecimento consciente parcial do objeto que constrói. Aqui poderíamos
estender ao adulto o que Vygotsky (1991, p. 182) disse sobre a atividade verbal da criança: “Ao falar,
[a criança] dificilmente tem consciência dos sons que pronuncia e não tem consciência das operações mentais que realiza.”
O “savoir-faire” linguístico não implica necessariamente o “savoir-dire” metalinguístico. Alcançar esse conhecimento metalinguístico é uma atividade cognitiva complexa e progressiva que
não necessariamente ocorre e que certos modelos têm tentado apresentar (por exemplo, o modelo
de “redescrição representacional” de Karmiloff-Smith (1993). Reduzir, mesmo em contexto restrito
da aquisição de uma segunda língua, para simplificar oposições como aquisição vs. aprendizagem
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(Krashen, por exemplo).
c) Transformação do conhecimento: Se, como acabamos de apontar, as formas linguísticas
presentes no discurso do aprendiz estão organizadas em um sistema, não podemos considerar a
emergência de uma nova forma, mas sim como um desenvolvimento dela. A passagem de um “menos
savoir-faire” para um “mais savoir-faire” não poderia então ser percebida como se o novo conhecimento
parecesse preencher um vazio. Pelo contrário, trata-se de uma transformação do conhecimento que
nos permite passar de uma certa forma de dizer a uma nova forma de dizer. As interlínguas são sistemáticas (porque criam significado) e instáveis (porque

se transformam, evoluem). Em vez de perceber
uma contradição nesta conjunção de sistematicidade e dinamismo, é essencial, compreender a teoria
da interlíngua, reconhecer que é precisamente aí que reside todo o seu interesse pelos estudos sobre
aquisição e ensino de línguas. Esses estudos nos mostram como a emergência de uma nova forma
nas produções do aprendiz pode (por meio de hipóteses que postulam sua continuidade funcional)
estar relacionada aos seus precursores (Bruner), com sua pré-história (Vygotsky). Tendo apreendido
e reaproveitado na interação uma nova forma da língua-alvo, supõe-se assim uma reorganização
(que em muitos casos é cognitivamente custosa) da linguagem do aprendiz: a nova forma permitelhe expressar-se por meios (em princípio, mas não necessariamente) mais perto da língua-alvo, o
que ele havia tentado anteriormente expressar por meios fundamentalmente idiossincráticos. Cada
estágio da interlíngua cria as condições para seu próprio desenvolvimento. É, para o aprendiz, a
ferramenta de sua própria evolução.
d) Evolução, “ fossilização ” e algumas questões em aberto: o sistema do aluno (a “interlíngua”) é, portanto, um sistema em transformação, relativamente instável e mutável. Diante da
estabilidade do sistema que fundamenta as intervenções de seus interlocutores nativos, a fragilidade
do sistema do aprendiz torna a comunicação exolingual exposta a rupturas e falhas, que devem ser
negociadas por ambos os interlocutores. Na medida em que o aprendiz tenta se aproximar da língua-alvo, sob a dupla pressão das dificuldades de comunicação e disfunções de seu próprio sistema,
ela acentuará seu caráter hipotético e instável e, consequentemente, ficará suscetível à evolução. Na
medida em que suas hipóteses podem parecer não confirmadas, o aprendiz busca novas soluções,
avança hipóteses de substituição e, de fato, transforma o sistema.
Mas essa tendência dinâmica é confrontada na prática da linguagem com demandas que vão
na direção oposta. Se o sistema é fruto da atividade comunicativa do aprendiz, também é necessária
uma certa estabilidade para conseguir, no diálogo, a produção e a compreensão das mensagens
trocadas. Estabilidade que também é necessária para levar a cabo os múltiplos confrontos (com as
suas produções anteriores, com as produções dos seus interlocutores, com a sua própria língua
materna, etc.) e reflexões (linguísticas e conceptuais) que o aprendiz pode achar necessário realizar
e que são específicos para vários aspectos de sua atividade metalinguística. A interlíngua passa
assim, na sua evolução, por momentos de relativa estabilidade e momentos de relativo dinamismo.
Evoluindo em direção a um estágio estável final, parece trivial afirmar que, na maioria dos
casos, a linguagem de um aluno adulto evolui sem atingir um estágio de identificação com a de seus
interlocutores nativos: falamos de “fossilização”. Na realidade, esse conceito, longe de ser simples,
apresenta, sem dúvida, aspectos problemáticos.
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Fora da dialética que se estabelece em toda interlíngua entre estabilidade e dinamismo, ou
seja, fora de uma visão da aquisição de L2 em termos de desenvolvimento da linguagem, parece
difícil compreender a variedade de fenômenos que abrange, talvez de forma abusiva. , a noção de
fossilização. Em outras palavras: a questão da fossilização não é consequência de uma concepção
de aquisição da linguagem em termos de resultados e não em termos de processo?
A aquisição de uma língua - seja ela língua materna ou segunda língua - é um processo, uma
atividade humana que se desenvolve. Adquirir uma linguagem é então se tornar capaz, negociar o
sentido das mensagens com seus interlocutores, de construir um sistema significativo e fazê-lo evoluir. Este sistema em evolução é uma construção cognitiva, o resultado dos esforços do aluno para
dar a si mesmo uma representação da língua-alvo (tanto nocional quanto formal) necessária para
sustentar suas atividades comunicativas. Estudar a aquisição de uma língua estrangeira supõe, então,
dotar-se dos meios teóricos necessários para compreender em seu desenvolvimento um processo
que envolve tanto aspectos intrapsíquicos como interativos (interpsíquicos).
Assim, abre-se um novo momento no desenvolvimento da linguagem no aluno: o surgimento
e a evolução de uma competência bilíngue. O bilinguismo visto de uma perspectiva funcional, ou
seja, a capacidade do sujeito em lidar com mais de um código linguístico (seja qual for o grau de
processamento de cada um deles) fazendo com que eles mudem para as necessidades da situação
de comunicação que surge então em gestação no aprendiz desde os primeiros contatos comunicativos com falantes da língua-alvo. Aprender um idioma é em si uma atividade bilíngue. E é esse
bilinguismo, sem dúvida, para o aprendiz, a grande consequência de ter embarcado na aventura de
adquirir uma segunda língua.
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RESUMO
Este artigo aborda a formação continuada para professores a partir da utilização de um ambiente
virtual de aprendizagem. É inegável a necessidade atual de se trabalhar constantemente no repensar de práticas docentes, principalmente diante dos desafios que enfrentamos no momento atual,
em que os professores precisaram se reinventar diante do cenário da pandemia causado pelo
Coronavírus. Exige-se do professor em sala de aula um novo papel em que características como
criatividade, inovação e domínio das novas tecnologias são essenciais. Diante do desafio de mudar,
o professor sente-se, em geral, desamparado e sem estrutura para assumir os novos papéis. Os
cursos de capacitação docente são apresentados como propostas alternativas para auxiliar o professor no processo de mudanças. O curso a distância, discutido neste artigo, é uma possibilidade
de formação contínua, e diante de tantos desafios, algo possível nesse período de distanciamento
social. Apresenta-se a modalidade a distância como alternativa viável para a formação continuada
de professores e o uso do ambiente virtual de aprendizagem possibilita a formação de comunidades
virtuais para a troca de experiências através da Internet.
Palavras-chave: Educação a Distância; Formação de Professores; Ambiente Virtual de Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
O cenário educacional vive um constante repensar de suas práticas pedagógicas, influenciado
pela evolução tecnológica e por todas as mudanças pelas quais vive nossa sociedade. A globalização, por exemplo, não é apenas um fenômeno econômico, mas uma realidade no setor educacional,
com influência direta nas variáveis espaço e tempo. A educação a distância cresce em todo o mundo
impulsionado por avanços da tecnologia. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no.
9.394, de 20 de dezembro de 1996) regulamentou e definiu a educação à distância. Desde então,
instituições de ensino têm se mobilizado para entrar neste novo momento educacional. Discutir o
processo ensino-aprendizagem no contexto da educação a distância é muito recente. Muitas perguntas ainda são formuladas e muitas respostas ainda devem ser refletidas. Por exemplo: A prática
vivenciada no momento presencial é válida para vivenciar a distância? E a recíproca é verdadeira?
Cientes da importância da efetivação de mudanças entende-se a educação à distância não apenas
como uma possibilidade de se utilizar as novas tecnologias da informação e comunicação, mas
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como uma nova modalidade de trabalhar o processo ensino-aprendizagem. A promoção de cursos
a distância deve ter como pressupostos a interação, a troca, o aprender em conjunto. Demo (2000)
ressalta que “o problema da educação a distância é que nela há mais distância do que educação”.
É importante que se tenha claro as concepções pedagógicas que são utilizadas para o
desenvolvimento das atividades, no curso, para que as estratégias escolhidas garantam a construção
do conhecimento. A formação continuada de professores diante das novas exigências educacionais
está sendo vivenciada pela equipe de professores de vários países e as tecnologias facilitam esses
intercâmbios. Os suportes conceituais, os recursos tecnológicos (ambiente virtual de aprendizagem)
e as atividades usadas neste primeiro serão relatados na sequência do texto.
FORMAÇÃO CONTINUADA
A formação continuada dos professores é uma necessidade frente às exigências dos dias atuais.
É urgente vencer a inércia e incorporar os avanços tecnológicos. Prada (1997) faz uma comparação
com a lei física da inércia para justificar a resistência dos docentes às mudanças.
“Quando se cria uma rotina na sala de aula, na escola, sem ligação com uma formação continuada dos professores, estes criam uma resistência que não lhes permite mudança, embora falem
ou saibam de sua necessidade”. (PRADA, 1997, p.28).
Na sala de aula, no meio de tantas opções tecnológicas, ainda prevalece o uso de metodologias que não valorizam os objetos de estudo. As mídias podem contribuir nas representações e
visualizações desses objetos. No caso da matemática, propicia a redução da complexidade quase
sempre presente nos objetos matemáticos.
Liguori (1997) analisa a incorporação das novas tecnologias da informação e da comunicação
no campo do ensino, discutindo suas consequências tanto na prática docente como nos processos
de aprendizagem. É necessário examinar as condições políticas e sociais que estruturam a prática
pedagógica para entender melhor os processos de incorporação. Apesar da ampla utilização dos
computadores na sociedade, constata-se ainda que muitos professores sentem-se inseguros e até
atemorizados. Para vencer o temor, é necessário vencer vários desafios, inclusive a inércia. Não se
têm “fórmulas mágicas” para capacitar os professores no contexto do uso dos computadores. As
experiências mostram que, além de vivenciar a prática, o professor precisa desenvolver hábitos de
“aprender a aprender”.
Hoje os alunos (jovens e adolescentes) exemplificam claramente a metodologia do “aprender a
aprender” diante de uma máquina. Muitos autores discutem o uso das novas tecnologias na formação
inicial e continuada no ensino presencial (por exemplo, Carrascosa, 1996, Fagundes, 1996, Dalcídio
e Cunha, 2001), entretanto, poucos aprofundam a discussão no contexto da educação à distância.
Lampert (1999) discute a formação inicial e continuada do professor universitário considerando que a formação continuada é um processo longo, de conquista, de investimentos, cujo ápice é a
melhoria da qualidade de ensino, e para ter êxito, esse processo precisa ser compartilhado mutua375
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mente: instituições e docentes.
A formação continuada pode ser apresentada em diferentes modelos. Lampert (1999) apresenta
5 modelos: modelo de formação orientado individualmente, modelo de observação/avaliação, modelo
de desenvolvimento e melhora modelo para treinamento e modelo de investigação ou indagativo. No
modelo de formação orientado individualmente, o próprio professor planeja as atividades de formação.
Portanto, procura satisfazer as suas necessidades e suas crenças. No decorrer de suas atividades,
o professor lê, conversa com colegas sobre as suas metodologias de ensino e sobre a sua prática
docente. Esse modelo está alicerçado na concepção de que os indivíduos podem por si mesmos
orientar e dirigir sua própria aprendizagem e que está motivado para aprender.
No modelo de observação/avaliação a motivação do professor surge quando este recebe
pouco feedback sobre sua atuação em classe e manifesta seu interesse de saber como está a sua
prática docente. Esse modelo baseia-se na ideia de que a reflexão e a análise individual são meios
fundamentais para o desenvolvimento profissional.
O modelo de desenvolvimento e melhora é observada quando o professor está envolvido em
tarefas de discussão curriculares e desenvolvimento de projetos pedagógicos. O professor adquire
novos conhecimentos, pois obrigatoriamente está diante de problemas que devem ser resolvidos.
Portanto, lê, discute, observa, documenta, enfim segue os passos da resolução de um problema que
resulta na construção de conhecimentos.
O modelo para treinamento exige a presença do organizador que seleciona as estratégias
mercadológicas formativas que se supõe irão ajudar o professor na sua prática docente em classe.
A concepção desse modelo está alicerçada na ideia de que existem comportamentos e técnicas que
merecem reprodução na sala de aula.
O modelo de investigação ou indagativo requer que o professor identifique uma área de interesse, recolha informações, identifique situações-problemas, planeje a busca de soluções alternativas,
escolha a melhor solução, implemente e valide.
Na prática, o professor está desenvolvendo uma pesquisa de ensino. A formação continuada
presencial usa vários modelos ao mesmo tempo. Verifica-se que é possível fazer adequações para
a utilização desses modelos em cursos à distância.
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
Ao discutir um modelo teórico para um ambiente de aprendizagem, Chermann e Bonini (2000)
destacam a aprendizagem interativa, principalmente em cursos à distância para adultos: “a interação
é fator preponderante no acúmulo de informações e na passagem da teoria para a prática”.
A necessidade da interação cria a possibilidade de se trabalhar com ambientes virtuais de
aprendizagem, que armazenam os conteúdos e as ferramentas necessárias para a concretização
do processo ensino-aprendizagem.
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Segundo Moran, Masetto e Behrens, (2000), o ambiente de aprendizagem tradicional, relacionado à presença física de professores e alunos, dá espaço ao ambiente de aprendizagem virtual uma
vez que, diante das mudanças no contexto educacional, todos estão reaprendendo a comunicar-se,
a conhecer-se, a ensinar e a integrar o individual, o grupal e o social.
Para Chermann e Bonini (2000), as universidades passam por um grande desafio que é a
criação de ambientes de aprendizagem que possibilitem a utilização das novas tecnologias no ensino
presencial, assim como é preciso criar ambientes de aprendizagem para a educação à distância, “a
partir da criação de uma cultura de utilização de novas ferramentas na escola”.
Não há dúvida de que a disseminação e o crescente uso da Internet é um fator a se considerar
quando se trata do aumento no uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Com o suporte tecnológico em constante evolução pode-se propiciar o uso de ferramentas que auxiliem e mantenham a
constante interação em cursos à distância.
Os ambientes virtuais de aprendizagem surgem como um apoio à educação a distância baseada na Internet. Alunos e professores se encontram num ambiente definido e fechado, que oferece
oportunidades de interação síncrona e assíncrona. O acesso aos ambientes virtuais de aprendizagem
pode ser contínuo sem horário pré-definido, pois estão alojados na Internet.
Segundo Neves e Barros (2000) a relação entre alunos e professores num ambiente virtual
de aprendizagem “atinge um novo patamar, baseado na troca de informações plena, possibilitando
a criação de comunidades virtuais”.
Maia e Garcia (2000) colocam que um ambiente virtual de aprendizagem deve ser concebido
de forma a possibilitar o uso de estratégias de ensino que mantenham o aluno no curso, criando
vínculos de interesse e de aprofundamento de ideias.
Ao avaliar ambientes virtuais de aprendizagem já desenvolvidos, as autoras identificam pontos
importantes para a garantia da interação entre alunos e professores, tais como: interface clara de
acesso em todas as áreas do ambiente; presença de diferentes ferramentas de estudo; presença de
recursos interativos e possibilidade de atendimento mais individualizado ao aluno.
Flemming e Luz (2000) relatam a experiência de utilização do sistema de apoio acadêmico –
Uniweb, que é um ambiente virtual de aprendizagem utilizado como apoio ao ensino presencial. Esse
sistema foi concebido para funcionar na Internet com objetivos claros de intensificar a interação entre
professores e alunos. Destacam-se algumas funções do ambiente da Universidade Virtual Brasileira,
desenvolvido a partir de uma plataforma criada na Universidade Anhembi Morumbi e construído em
arquitetura de browser, que permite a oferta simultânea de cursos à distância. O ambiente é dividido
em duas áreas: área de aprendizagem e barra de ferramentas. A área de aprendizagem é o local no
qual os conteúdos on-line são apresentados. O conteúdo é dividido em unidades preparadas pelo
professor autor. A barra de ferramentas é composta por barras de navegação, de apoio e de aprendizagem. Essas barras possuem várias funções, como por exemplo:
Perfil: mostra informações pessoais sobre o professor tutor, monitor e os alunos.
Plugados: permite a identificação de quem está conectado ao mesmo tempo, facilitando a
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comunicação síncrona. Funciona como um chat on-line.
Fórum: permite que alunos e professores disponibilizem questões para a discussão, viabilizando
a comunicação assíncrona.
Correios: serviço de correio interno funciona como um webmail.
Monitoria: possibilita a interação com o monitor, responsável pela orientação de dúvidas a
respeito de questões tecnológicas, e apresenta um banco de perguntas e respostas de questões
mais frequentes (FAQ – Frequently Asked Question).
Tutoria: possibilita a interação assíncrona com o professor tutor. Nesse local, o aluno formula
as perguntas relacionadas ao conteúdo.
Galeria: é a área de publicação de trabalhos dos alunos. Todo o material publicado fica disponibilizado para o professor e alunos da turma.
Midiateca: banco de dados da disciplina, no qual se armazena a bibliografia básica, indicação
de leituras complementares, links de interesse, etc. As estratégias didáticas, que viabilizaram a utilização desse ambiente no curso a distância oferecido para professores em formação, são discutidas
a seguir.
PROFESSOR EM FORMAÇÃO
Os cursos de formação à distância regram dentre os seus objetivos um compromisso formal
com a formação continuada de professores de diversas áreas do conhecimento. Os experimentos
desenvolvidos, no contexto presencial, produziram uma visão da importância da pesquisa de estratégias
didáticas e metodologias no contexto da Educação a Distância, pois o planejamento de cursos passa
obrigatoriamente pelo uso de inovações tecnológicas.
Os desafios da formação continuada do professor geram o questionamento: Como planejar
e desenvolver a formação continuada que vença a inércia, que incorpore os avanços tecnológicos?
Para responder essa questão é necessário refletir sobre as estratégias que podem facilitar o
desenvolvimento de bons projetos de formação continuada, quais sejam:
Considerar as experiências dos docentes identificando quem são quais seus conhecimentos
construídos na prática, quais seus interesses profissionais.
Ao planejar a formação, não perder de vista que somente os professores podem deter o
conhecimento prático-teórico necessário para transformar a prática. Portanto, é fundamental gerar
ações motivadoras.
É necessário criar espaço de estudos, análises e reflexões entre os próprios professores para
que estes confrontem sua prática propiciando mudanças quando necessário.
Visualizar pontos positivos e propostas inovadoras entre as ações dos professores, aprovei378
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tando as suas ideias, que são personalizadas ou adaptadas à realidade da escola.
Incentivar projetos individuais e em pequenos grupos propiciando os recursos adequados e
viáveis para o pleno desenvolvimento.
Discutir as realidades da escola em termos sociais, políticos e financeiros para que a atividade
de capacitação seja direcionada para o atendimento dos problemas específicos e que as soluções
originadas sejam efetivamente implementadas.
Ter sempre em mente os projetos pedagógicos estabelecidos.
Desenvolver projetos flexíveis, dinâmicos e contínuos. Projetos pontuais trazem em geral
soluções pontuais. O processo de reflexão, a análise dos itens estratégicos pode contribuir para
formação de outros cursos, com outros temas.
Os objetivos dos projetos para formação EAD são:
Planejar cursos, presenciais, à distância ou semipresencial, de formação continuada para
professores de diversas áreas do conhecimento;
Desenvolver estratégias didáticas adequadas à metodologia de ensino escolhida; implementar
e avaliar cursos piloto.
FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA MODALIDADE EAD
Quando se fala em avaliação de um curso, podem-se levantar várias etapas características
deste processo.
Para os cursos de formação nas modalidades EAD, é possível optar pela avaliação sob três
diferentes pontos de vista: dos participantes, das tutoras e dos monitores. Vale ressaltar que para
efetivar a avaliação da aprendizagem, é possível optar pela utilização de uma avaliação global, tendo
em vista as atividades que foram desenvolvidas. É possível fazer um resumo descritivo do material
digital, reunir todas as atividades desenvolvidas e analisar os resultados alcançados pelos participantes do curso.
Por isso, a avaliação deve ser realizada de forma global, visto que cada participante pode fazer,
por si só, sua identificação após a leitura de um relatório enviado a todos os envolvidos no processo.
Para efetivar a avaliação do curso por parte dos professores participantes, sugerimos utilizar
como instrumento um questionário com questões objetivas e subjetivas. O questionário foi dividido
em tópicos, a saber: o ambiente virtual de aprendizagem, o material digital, os recursos humanos e
o curso em geral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A avaliação dos cursos EAD ressalta pontos a serem refletidos tanto no contexto da formação
continuada de professores, como no contexto da educação à distância. Por exemplo, a formação de
uma comunidade virtual para discutir o dia-a-dia de sala de aula pode contribuir para a criação de
espaços de estudos, análises e reflexões sobre a prática docente dos professores. Além disso, pode
incentivar projetos individuais e em pequenos grupos com o objetivo de buscar soluções criativas e
inovadoras para os problemas enfrentados em sala de aula.
A necessidade de analisar alguns índices em cursos à distância, por exemplo, o índice de
desistência, produz novos processos de reflexões e novos questionamentos: como captar a atenção
dos alunos? Como manter a atenção? Essas perguntas são similares às do ensino presencial, daí
a crença de que a educação a distância pode contribuir para a busca de respostas para perguntas
originadas no contexto presencial.
Quanto às pesquisas produzidas pela equipe de professores, pode-se afirmar que o tema
trabalhado representa um avanço tanto no contexto da educação à distância como no contexto da
formação de professores.
Este artigo mostra que a partir de momentos a distância pode-se discutir a prática presencial
alicerçada nas novas tecnologias da informação e comunicação. A modalidade a distância propicia a
participação de um número significativo de professores tendo em vista a flexibilidade do tempo para
estudo, o ritmo de trabalho individual, e os recursos para trabalho em grupos do ambiente virtual de
aprendizagem.
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RESUMO
Este artigo se dedica à importância dos jogos como ferramenta no processo de jogos educativos
infantis. A partir dos exercícios, os jogos também são vistos como uma excelente ferramenta para
desenvolver a auto expressão, manter o equilíbrio e a autogestão desde a primeira infância. Respeito e autoconsciência e um poderoso meio de integração social. A criança precisa, conviver em
um ambiente sadio e o brincar é o que a criança mais gosta de fazer. Os jogos são ferramentas que
devemos utilizar no dia a dia escolar para gerar conhecimento, aprendizagem e todos os aspectos,
incluindo cognição, aspectos psicomotores e psicológicos. O jogo marca a transição para um novo
e mais complexo estágio de desenvolvimento porque seu conteúdo está longe da realidade social.
Pesquise livros impressos e PDF, artigos e TCC em sites de pesquisa acadêmica (como Scielo e
Google Scholar).
Palavras-chave: Desenvolvimento; Aprendizagem; Brincar.
INTRODUÇÃO
O presente tema surgiu da necessidade de atrelar o pedagógico com a necessidade de o
educado continuar fase do brincar com significado. “O trabalho que desenvolveremos; ‘‘A importância do brincar para desenvolvimento e alfabetização da criança”; discute o brincar como ferramenta
pedagógica na alfabetização da criança e tem como problema, entender os aspectos favoráveis que
o brincar pode proporcionar às crianças, perceber as formas de interação do brincar com os demais
eixos da alfabetização, ou seja, brincando pode auxiliar em diversas atividades pedagógicas.
Sabemos que antigamente, a criança não tinha direito de escolha nem espaço, os adultos
não aceitavam a criança como um ser pensante, não era importante a infância, as brincadeiras; hoje
sabem que são de extrema importância na vida e desenvolvimento de uma criança, o lúdico.
A aprendizagem lúdica é assunto que devemos utilizá-lo como ferramenta no cotidiano escolar possibilitando a produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento da criança.
A criança precisa imaginar brincar, conviver em um ambiente sadio, onde ela deve ser tratada
como criança, pois o brincar é o que a criança mais gosta de fazer e é um direito seu e deve ser e,
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se sentir protegidagarantindo essas vivências em sua infância. Nos tempos atuais sabemos que a
maioria das crianças do mundo não tem essa oportunidade em suas vidas, a oportunidade de viver
sua infância livre de maneira lúdica, porém isso não acontece com todas as crianças em todos os
lugares.
Podemos lutar ou ao menos tentar garantir que todas ou ao menos a maioria das crianças
possam ter o direito de crescer e se desenvolver em um ambiente lúdico, principalmente no ambiente
escolar. A Ludicidade na Educação Infantil é de extrema importância para um pleno desenvolvimento
infantil em todos os aspectos, cognitivo, psicomotor, psicológico entre outros.
Portanto, precisamos perceber a escola como um espaço para os alunos vivenciarem a ludicidade como meio para desenvolverem a atenção, o raciocínio, a criatividade e a aprendizagem
significativa, sendo assim, nossa pesquisa terá o foco em utilizar a ludicidade como ferramenta no
reforço escolar desde as séries iniciais, para uma melhor aprendizagem.
O presente trabalho é justificado pela importância do lúdico para a aprendizagem no ensino da
educação infantil, destacando os jogos como instrumento deste processo. Contribui para a formação
dos professores de modo que amplie sua visão, de como ensinar de forma lúdica, e especialmente
para as crianças desenvolverem a autoconfiança, altruísmo, empatia, colaboração, tolerância e equilíbrio emocional. A criança que se desenvolve brincando, tem mais possiblidades de tornar se feliz
e bem sucedida na vida adulta.
Objetivo geral: Compreender a importância da ludicidade e dos jogos no processo do ensino
e aprendizagem das crianças da Educação Infantil. Objetivos específicos: Conceituar a Ludicidade e
os jogos pedagógicos e suas implicações para desenvolvimento imaginário e para o conhecimento
infantil. Fundamentar a construção do conhecimento e do desenvolvimento infantil de acordo com a
teoria sócio interacionista. Elencar os pressupostos teóricos sobre a prática docente como mediador
do processo do ensino e aprendizagem da criança na Educação Infantil através da Ludicidade, jogos
e brincadeiras.
E como metodologia a presente pesquisa desenvolveu-se em uma única etapa e a metodologia
utilizada será a bibliográfica com a finalidade de proporcionar maior contato com o problema a fim
de torná-lo mais compreensível. Para alcançar os objetivos da pesquisa, e conseguir as informações
e dados necessários, será indispensável à utilização de alguns procedimentos, que são a consulta
bibliográfica, pois é necessário obter embasamento teórico a fim de aprofundar sobre o tema escolhido como, por exemplo, em livros: Kishimoto (2002), que trata do brincar e suas teorias, e também
Carvalho (2003), Brincadeira e cultura: viajando pelo Brasil que brinca. Já em Negrine (1994) trata da
Aprendizagem e desenvolvimento infantil. Foram utilizadas palavras como descritores para auxiliar
na pesquisa: Desenvolvimento. Aprendizagem. Brincar.
O LÚDICO EM UMA PERSPECTIVA EDUCACIONAL
Segundo alguns teóricos, os jogos e as brincadeiras devem ser orientados e mediados por
adultos para se obter um processo de ensino-aprendizagem, porém, sem pressões ou represálias.
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Bruner destaca um ponto fundamental para educadores: a brincadeira livre contribui
para liberar a criança de qualquer pressão. Entretanto, é a orientação, a mediação
com adultos, que dará forma aos conteúdos intuitivos, transformando-os em ideias
logico-cientificas, característica dos processos educativos. [...] Brincadeiras com o
auxílio do adulto, em situações estruturadas, mas que permitam a ação motivada e
iniciada pelo aprendiz de qualquer idade, parecem estratégias adequadas para os
que acreditam no potencial do ser humano para descobrir, relacionar e buscar soluções (KISHIMOTO, 2002, p. 148-151)

Cada ato de inteligência é definido pelo desequilíbrio entre duas tendências: acomodação e
assimilação.
Na assimilação, a criança incorpora eventos, objetos ou situações dentro de formas e pensamentos, que constituem as estruturas mentais organizadas. Na acomodação, as estruturas mentais existentes reorganizam-se para incorporar novos
aspectos do ambiente externo. Durante o ato de inteligência, o sujeito adapta-se ás
exigências do ambiente externo, enquanto, ao mesmo tempo, mantêm sua estrutura
mental intacta. O brincar neste caso é identificado pela primazia da assimilação sobre a acomodação. Ou seja, a criança assimila eventos e objetos a suas estruturas
mentais (PIAGET, 1998, p.139).

Sua ideia de jogo está meio fundida com a noção geral de brinquedo. O autor acredita que
jogo é uma eficaz ferramenta que age no psicológico das crianças e ajuda no desenvolvimento de
estratégia para vida. Vygotsky elege a situação imaginária como um dos elementos fundamentais
dos jogos.
No ambiente escolar é imprescindível a existência de vários objetos para que as crianças
desenvolvam melhor, dispondo de recursos necessários para a realização de brincadeiras. Para
alcançar essa meta, todos os alunos devem ser orientados corretamente pelo educador para que
não haja conflitos entre os participantes, uma vez que o intuito maior é o de possibilitar a interação
e, consequentemente, a aprendizagem, principalmente daqueles que chegam à escola resistentes e
têm dificuldades em integrar à turma. De acordo com Vânia Dohme:
As atividades lúdicas podem colocar o aluno em diversas situações, onde ele pesquisa e experimenta, fazendo com que ele conheça suas habilidades e limitações,
que exercite o diálogo, liderança seja solicitada ao exercício de valores ético e muitos outros desafios que permitirão vivências capazes de construir conhecimentos e
atitudes. (DOHME, 2003, p. 113).

Portanto, depreende-se a necessidade de o professor não impor uma solução ante à situação,
mas sim agir como mediador para que os alunos encontrem soluções, desenvolvendo a autonomia
e ajudando-os a cooperarem entre si.
Uma das maneiras de atrair a criança para o processo de ensino aprendizagem é o lúdico.
A partir do momento que se adotam jogos, brinquedos e brincadeiras no espaço escolar, desperta
maior interesse ao aluno e seu desempenho será garantido. Sobre disso, Tisuko Morshida Kishimoto
(1994, p. 7), apresenta: “O brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira,
brincadeira com a discrição de uma conduta estruturada, com regras e jogos infantis para designar
tanto o objeto e as regras do jogo da criança (brinquedo e brincadeiras)”.
Sendo assim, se a escola dispõe de um espaço e de brinquedos mediadores, é sinal de que o
caráter lúdico do jogo está sendo respeitado. Com isso, os envolvidos interagirão espontaneamente,
uma vez que, sobretudo o ambiente, atrai a criança e essa começa a explorar todos os recursos
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disponíveis. O educador pode utilizar desses brinquedos como ferramentas pedagógicas capazes de
possibilitar avanços no processo de aprendizagem e promover a interação social, a fim de aprender
a respeitar os limites e diferenças de todos os participantes.
Para tentar sanar dificuldades de aprendizagem dos alunos, sugere-se a importância de
adotar uma brinquedoteca para promover inúmeros estímulos, porque, como se sabe, é na infância
que acontece o desenvolvimento da criança, pois, consoante Nylse Helena da Silva Cunha (2001,
p.17), esse espaço deve ser preparado para estimular a criança a brincar, tendo contato com muitos
brinquedos, ocupando um ambiente realmente lúdico, pois ela é convidada a experimentar, sentir e
explorar tal lugar.
Ainda, Vygotsky (1984, p.27) enfatiza:
É na interação com as atividades que envolvem simbologia e brinquedos que o educando aprende a agir numa esfera cognitiva. A criança comporta-se de forma mais
avançada do que nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma situação
imaginária, quanto pela capacidade de subordinação às regras.

Com isso, surge uma educação exitosa na criança capaz de desenvolver o processo cognitivo
atuante na aquisição do conhecimento através da percepção, atenção, associação etc. Assim, toda
brincadeira vivenciada pelo sujeito modifica e fortalece as emoções.
Sabe-se que cada vez mais as instituições de ensino recebem alunos com múltiplas dificuldades no processo de aprendizagem. A escola, juntamente com os profissionais capacitados, deve
realizar um planejamento pedagógico com o afã reverter o quadro e possibilitar fomento de novos
conhecimentos. De acordo com Gil (1990), “o educador precisa ser sensível as contingências em sala
de aula para que possa criar as condições de ensino e saber consequencial positivamente visando
fortalecer comportamentos compatíveis com a situações de ensino”.
Com isso, a equipe pedagógica deve elaborar objetivos claros, levando em conta a realidade
do grupo em questão e ter o cuidado quanto a escolha dos conteúdos e as atividades a serem realizadas. Para tal execução, é relevante criar um ambiente rico em aprendizagens, ou seja, permitir
a criança explorar o espaço e deixá-la utilizar a melhor estratégia durante as aulas. É através disso
que ela adquire autoconfiança, bem como contribuirá para a formação da sua personalidade.
A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
De acordo com a RCNEI, na constituição de 1988, frequentar jardins de infância e jardins de
infância foram reconhecidos como direitos sociais das crianças, o que reconheceu a educação pré-escolar como uma responsabilidade nacional no campo da educação. Desde então, o movimento
operário do país, o movimento de democratização e, claro, a luta dos próprios profissionais da educação, desde então, tem ocorrido um intenso processo de revisão de ideias no campo da educação
pré-escolar.
Criar os filhos em um espaço coletivo e selecionar e fortalecer as práticas educacionais que
podem regular a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças Em particular, as discussões sobre
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como gerenciar o trabalho de crianças menores de três anos no jardim de infância e como garantir
que elas trabalhem com crianças entre quatro e cinco anos de idade são prioridades para garantir a
continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento para crianças sem filhos para garantir
que eles antecipam Receberá o conteúdo da educação básica.
Representa o primeiro nível de educação básica ministrado por creches e instituições pré-escolares. Essas instalações são caracterizadas por espaços para instituições externas, que são
instituições de ensino públicas ou privadas que podem educar e supervisionar de forma abrangente
crianças de 0 a 5 anos ao longo do dia. Ou parte da viagem regulada e controlada pela autoridade
competente do sistema de ensino e controlada pela sociedade.
O “Currículo Nacional da Educação Infantil (Resolução nº 5, de dezembro de 2009)” deve
respeitar os princípios estéticos, atentar para as diversas formas de expressão artística e cultural e
levar em consideração a diversidade cultural, religiosa, étnica e social das crianças. País....Dessa
forma, dimensão lúdica e dimensão estética são condições essenciais para a formação do sujeito.
Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional apontam para a necessidade de
que a instituição de educação infantil inclua de maneira integrada as funções de educar e cuidar.
Educar na sociedade contemporânea significa, portanto, proporcionar situações de cuidados,
brincadeiras e aprendizagem orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoais.
OS JOGOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
A prática do jogo contribui para o propósito do trabalho docente e a riqueza do conteúdo de
desenvolvimento. Nesse caso, é importante que os adultos sempre incentivem as atitudes das crianças quando necessário. Seus elementos de fundo devem interagir socialmente com a criança para
transmitir o conhecimento existente sobre a pessoa transformada e, por meio dessa ação / reflexão,
ela pode perceber que está em um tempo e espaço específicos, podendo ter consciência de sua
própria vontade e de outras pessoas.
O jogo tem um significado especial para eles nesta situação. Os adultos devem participar do
jogo a pedido das crianças e devem ser cautelosos. Os adultos precisam entender e respeitar todas
as crianças. Criando situações difíceis, criando dificuldades e problemas que permitem o desenvolvimento, diversificação e ampliação da experiência, e fortalecendo novas formas de relacionamento.
Brincar é uma estratégia das crianças, pois durante a brincadeira ocorrem mudanças importantes
no desenvolvimento intelectual.
O jogo marca a transição para um novo e mais complexo estágio de desenvolvimento porque
seu conteúdo está longe da realidade social. Nele, a criança segue as regras de uma situação ou
fenômeno específico e presta muita atenção à confiabilidade dos fatos. Medida tomada. Através do
jogo, você pode superar suas próprias limitações por meio de representantes. Nem todo jogo tem
uma função educativa, a característica de significado educativo e divertido 4 é que promove aprendizagens importantes e estimula o desenvolvimento de conhecimentos.
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Segundo Porto,
O jogo pode ser um espaço de experiência muito primitivo no qual o comportamento
está conectado com o julgamento da sociedade atual e protegido. Nesse sentido,
o jogo é uma situação frívola e flexível. A criança pode tentar confirmar o presente
sem esforço. Comportamentos que não podem ser experimentados sob pressão
funcional podem ser experimentados no jogo. Nesse universo, as crianças podem
inventar, criar e testar com segurança (2003, p.182).

Diante dessa realidade, o professor deve estimular e enriquecer seu currículo por meio de
jogos e brincadeiras, pois a criança amplia sua compreensão de si mesma, dos outros e de seu
meio ambiente por meio de jogos. Além de múltiplas linguagens, como dramatização, diálogo com
crianças, linguagem corporal (dança e teatro), por meio de desenho, modelagem e leitura de histórias
para expressar, as crianças podem explicar o que ouvem e, por fim, o exercício é uma espécie de
comportamento.
Por meio de jogos, as crianças podem mudar a realidade e dar-lhe novos significados, dando-lhe novos significados. As coisas podem representar coisas diferentes da realidade. A criança deve
ter certo espaço para que ela possa expandir seu próprio caminho. Campo da descoberta Segundo
Vygotsky (REGO, 2004), o jogo passou por três fases: imaginação, imitação e dominação. Toda situação fictícia virá acompanhada de um código de conduta no desempenho de papéis sociais, como
vendedor, professor e médico, neste caso, as crianças tentarão desempenhar esse papel por meio
da imitação. Esse esforço permite que ele atue em uma posição mais alta do que o oponente vê.
A PRÁTICA DOCENTE COMO MEDIADOR DO PROCESSO DO ENSINO E APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Profissionais na área da educação utilizam a ludicidade como recurso pedagógico, pois a utilização de recursos lúdicos, como jogos e brincadeiras, auxilia a transposição dos conteúdos para o
mundo do educador. Nesse sentido, a ludicidade, como elemento da educação, também é passível
de demostrar a evolução humana com a base da interação social. Assim, a ludicidade na educação
da sequência aos estudos teóricos sobre esse tema destacando a parte do currículo escolar, a partir
da conceituação sobre o jogo, o brinquedo e a brincadeira (RAU, 2012).
Brincar propicia o trabalho com diferentes tipos de linguagens, o que facilita a transposição e a
representação de conceitos elaborados pelo adulto para educadores (RAU, 2012). Nessa perspectiva,
é fundamental que o professor estabeleça uma ponte entre a sua própria concepção da ludicidade,
com suas vivências, e o conhecimento construído a partir de um sólido referencial teórico (RAU, 2012).
É fácil perceber como os educandos, desde cedo, no berçário, até os anos inicias, demostram
em suas atitudes, pensamentos e interações modo que refletem como a juventude está colocada na
sociedade. Observa-se nessa realidade que esses alunos, desde a mais tenra infância, precocemente
são inseridos em situações que requerem responsabilidade, como ajudar a cuidar de irmãos mais
novos, enfrentar as ruas, regras e vivencias familiares. O mais preocupante é que essas crianças
ainda não têm experiência suficiente para entender e refletir conflitos (RAU, 2012).
387

Revista Territórios

Setembro 2021

Os profissionais que buscam metodologias criativas para desenvolver seu trabalho na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental vêm observando que as crianças aprendem quando
brincam, pois, a ludicidade envolve habilidades de memória, atenção e concentração, além do prazer
da criança em participar de atividades pedagógicas de maneira diferente e divertidas (RAU, 2012).
Assim, na tentativa de se revelar a aprendizagem do educando com os jogos, as brincadeiras
e a exploração de brinquedos, é preciso ficar atento á observação do contexto que envolve a ação
das crianças durante a prática pedagógica da ludicidade. Essa observação envolve a duração e o envolvimento das crianças nos jogos e evoca a possibilidade de estimular suas potencialidades, como a
criatividade, a autonomia a criticidade e a expressão ao desenvolver diferentes formas de linguagem
e também os aspectos cognitivos, afetivos e sociais. (RAU, 2012).
Para Piaget (1976) e Vygotsky (1984) levam os professores a compreender as atividades
lúdicas como parte da vida da criança. O entendimento sobre a relação entre jogo de exercício sensório-motor, jogos de regras e o jogo de construção como um processo contínuo e ao mesmo tempo
inter-relacionado, propicia a compreensão sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem
infantil (RAU, 2012).
Nessa visão, ao pensarmos em proposições práticas para o tratamento lúdico como recursos
pedagógicos, deve haver a preocupação com a escolha das atividades, principalmente com o que o
jogo pode proporcionar na intervenção tomando por base as necessidades dos alunos (RAU, 2012).
Os professores podem considerar também que, no contexto escolar, muitos aspectos podem
ser trabalhados por meio da confecção e da aplicação de jogos selecionados, com os objetivos
como: aprendera lidar com a ansiedade, refletir sobre limites, estimular a autonomia, desenvolver e
aprimorar as funções sensório-motor, desenvolver a atenção e a concentração, ampliar a elaboração
de estratégias, estimular o raciocínio lógico e a criatividade (RAU, 2012).
O trabalho pedagógico na educação infantil, atualmente, requer uma abordagem diferente. Isso ocorre por que a criança, desde cedo, é exposta a um número maior e
diversificada de estímulos cerebrais que, por sua vez, provocam reações diferentes.
Pesquisas têm evidenciado o aluno como um sujeito que apresenta que apresenta
um desenvolvimento intelectual, afetivo e social precoce. Isso se deve ao fato de ele
estar inserido em um contexto familiar e educacional diverso do observado em décadas anteriores. Por vezes é emocionalmente imatura é nas situações de ensino-aprendizagem apresenta curto período de concentração (FRIEDMAN, 1996, p.66).

Apesar de a maioria dos professores concordarem com os avanços da tecnologia, observando
as devidas precauções, esses profissionais situam os jogos e os brinquedos eletrônicos como parte
integrante dos interesses das crianças atualmente. Por outro lado, destacam que, muitas vezes, a
ausência de jogos e brincadeiras tradicionais na vida cotidiana escolar e familiar faz com que muitas
crianças apresentam dificuldades motoras, afetivas e sociais (RAU, 2012).
Nessa perspectiva, analisando a escola, a metodologia e o papel do educador, percebemos,
ainda, que as possíveis intervenções no processo de ensino- aprendizagem dos alunos por vezes
ficam propiciaram ao educador a oportunidade de um pleno desenvolvimento da criança (RAU, 2012).
Segundo os estudos de Almeida (2004), o processo de construção do saber por meio do jogo
como recurso pedagógico ocorre, porque, ao participar da ação lúdica a criança inicialmente estabe388
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lecer metas, constrói estratégias, planeja utilizando, assim, o raciocínio e o pensamento. O educador,
nesse contexto, possui o papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem (RAU, 2012).
E que o lúdico é um importante recurso pedagógico para as definições de ações pedagógicas
adequadas a serem estudadas em cursos de formação de professores. Com efeitos, a utilização de
jogos educacionais é um meio para estimular as aprendizagens específicas dos alunos (RAU, 2012).
Os relatos dos professores em diferente contexto escolares sobre experiência com o lúdico
apontam que muitos conhecem os recursos utilizados na prática do jogo de faz de conta, porém
desconhecem os estudos teóricos que fundamentam esse tipo de jogos, bem como sua importância
para o desenvolvimento e a aprendizagem infantil (RAU, 2012).
Muitas vezes, enquanto brincam, as crianças imitam o cotidiano por meio da expressão das
relações familiares e escolares. Nessas situações, é provável que os professores fiquem surpresos ao
descobrirem algumas características da personalidade em seus alunos que até então desconheciam
esclarecendo-se possivelmente determinadas reações, interações e comportamentos (RAU, 2012).
O LÚDICO PARA O APRENDIZADO DA CRIANÇA
Brincar é se abrir para coisas novas, compartilhar o que sabe com o que aprende. O divertido
é o elemento mais aparente do brincar. A partir dessa referência, a criança constrói sua percepção
sobre a articulação do lúdico com a educação, ou seja, sobre a presença na escola, da brincadeira
e do jogo, mas propriamente na escola de Educação Infantil. Esses são os momentos de diversão,
além de dar a possibilidade de a criança aprenda enquanto brinca. O lúdico é um contrapeso ao
estudo, caracterizado como descanso, uma vez que estudar exige atenção, concentração e assim
por diante. É um passatempo, uma distração para as mentes cansadas em função do árduo trabalho
pedagógico.
Pensar em aulas mais lúdicas, em uma linguagem mais próxima da criança, é a sugestão
para que o conhecimento seja mais significativo para os pequenos alunos. Brincar é uma atividade
da infância, uma via de ligação entre a criança e o adulto, entre a criança e o mundo. Brincando a
criança concretiza em ação: valores, atitudes, comportamentos, de modo que possa compreender o
que passa com ela e com o mundo a sua volta.
Nessa direção, acredita-se que o lúdico pode colaborar no processo do ensino e aprendizagem, uma vez que pode tornar a prática pedagógica mais harmônica (com mais proximidade entre a
criança e o professor). O caminho para tornar o aprendizado mais significativo e constituir uma prática
pedagógica mais prazerosa, portanto, mais lúdica.
Superando uma visão que opõe a criança ao adulto, o sério ao lúdico, o brincar ao estudar, a
fantasia á realidade, o lazer ao trabalho, os aparentemente contrários, para assumir uma perspectiva
dialética, na qual os tipos dos opostos passam a ser encarados como complementares, ambivalentes,
com já tivemos a oportunidade de apontar (EMERIQUE,1999).
Numa abordagem mais abrangente, o lúdico poderia, então, ser ocasião de se lidar com a
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segurança e o incerto, o medo e a coragem, a perda e o ganho, o prazer e o desprazer, o sério e
o cômico, a objetividade e a subjetividade, enfim, uma oportunidade de ensinar e aprender sobre a
vida, entendida como um grande jogo em que, como em todos os demais, estão presentes objetivos,
regras e papeis (SCHWZARTZ, 2004).
Embora com diferentes ênfases, todas as teorias do jogo e brincadeira, desde as clássicas
até mais recentes, apontam para a importância do lúdico como meio privilegiado de expressão e de
aprendizagem infantil, reconhecendo não haver nada significativo na estruturação e no desenvolvimento de uma criança que não passe pelo brincar (RODULFO, 1990).
O jogo são regras e ele cria, como reconhece Piaget (1971): é a atividade lúdica do ser socializado. Quando livre, ele é, também, o antidever, a desobrigação das regras: pois, quando as regras
são violadas, cria-se um novo jogo (SCHWZARTZ, 2004).
Tornando como recreação, o lúdico assume um valor pejorativo sob o ponto de vista educativo,
ou seja, a recreação pressupõe a vivência de uma atividade seja um jogo, uma brincadeira, uma
história. O lúdico ocupa, na prática pedagógica dos professores, o lugar de passatempo, de distração, de descanso em contraposição à dimensão educativa concentrada nas atividades pedagógica.
(ALVES, 2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao brincar, a criança tem a oportunidade de organizar seu mundo de acordo com seus próprios passos e fazer melhor uso de seus recursos. Brincar é uma necessidade humana. Ao brincar,
ele pode aprender mais profundamente, pode tornar seus pensamentos mais flexíveis, pode criar e
reproduzir seu próprio tempo e espaço, pode se adaptar melhor às mudanças na vida real e pode
se integrar ao novo.
Por meio de atividades diferenciadas a criança pode desenvolver várias habilidades, explorar
e refletir sobre a cultura da vida real, integrar e questionar regras e papéis sociais ao mesmo tempo.
Pode-se dizer que as atividades de entretenimento transcendem a realidade e mudam a realidade
por meio da imaginação.
Brincadeiras e jogos são os elementos básicos para que o aprendizado se torne divertido,
proporcione diversão no processo de aprendizagem e promova a prática pedagógica em sala de
aula. Além de auxiliar na educação dos filhos, a educação lúdica também traz muitos benefícios às
crianças, pois proporciona prazer, criatividade e coordenação motora, além de estimular sua capacidade de aprendizagem.
A conclui-se que brincar é uma excelente oportunidade para mediar entre o aprendizado e
o prazer. A inserção de tais recursos pedagógicos no ensino é uma excelente oportunidade para o
avanço da educação no Brasil. Portanto, é necessário que os educadores possam inserir um aspecto indispensável da tríplice relação entre educação e alunos como recurso didático necessário à
educação e à aprendizagem.
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Portanto, devemos estar cientes da importância da pedagogia lúdica, pois ajuda as crianças
a descobrirem o lúdico em sala de aula e a desenvolverem suas habilidades físicas e cognitivas de
forma criativa e cultural.
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