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ARTE E EDUCAÇÃO
ALANE VALESCA DE JESUS OLIVEIRA GUIMARÃES

Graduação em Pedagogia pela Faculdade Anhanguera (2011); Especialista em Psicopedagogia
pela Faculdade Anhanguera (2012); Professora de Ensino Fundamental I e Educação Infantil – na
EMEI NAIR CORREA BUARQUE, Professora de Educação Infantil – no CEU CEMEI FREGUESIA
DO Ó.

RESUMO
O presente artigo irá abordar a arte educação, contextualizando a história da arte e sua importância
relacionando-a com a educação. Sendo que as Artes Visuais são uma das ferramentas pedagógicas
que perpassam todo o currículo durante a vida escolar dos estudantes, sendo fundamental para
desenvolver a criatividade, senso crítico, ética e valores culturais bem como outras habilidades.
Dessa forma, será observado o momento em que a arte se relaciona com a educação e seu papel
nesse contexto, sendo que a arte pode ser vista em vários lugares no nosso cotidiano e na escola
não é diferente, por isso é fundamental que estudemos acerca do assunto para utilizarmos para desenvolver as competências e habilidades dos estudantes com vistas a se tornarem cidadãos plenos
que tenham senso crítico desenvolvido.
Palavras-chave: Artes Visuais; Desenvolvimento; Criatividade; Arte Educação.
INTRODUÇÃO
Esse artigo tem por finalidade apresentar o favorecimento das Artes visuais como ferramenta
na aprendizagem dos educandos do Ensino Fundamental, sendo essa uma etapa muito importante
no desenvolvimento do indivíduo, auxiliando a formação do aluno enquanto sujeito em fase de transformações e desenvolvimento social.
Pesquisas de (BARBOSA,1994, p17): enfatizam a importância da história da arte-visual, análise, interpretação e o fazer artísticos está integrado ao trabalho de construção do conhecimento de
cada indivíduo. A história não tem significação em si mesma. História e leitura da obra devem ser
direcionadas as crianças, favorecendo o desenvolvimento de seus conhecimentos.
É importante na Arte-educação as características dos estilos, classificação deles. Relação
forma e expressão com as questões políticas, sociais, econômicas, com a história. Cada geração
interpreta e dá significado, a história de maneira própria.
Dessa forma, a arte e educação será abordada, apresentando de maneira geral a história da
arte e do ensino da arte, a educação artística no panorama educacional e o momento em que a arte
se relaciona com a educação, proporcionando aos estudantes uma educação de qualidade.
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HISTÓRIA DA ARTE E DO ENSINO DA ARTE
A Arte para o homem sempre foi algo importante, como maneira de se expressar, isso é
comprovado ao observarmos os homens da caverna, no período pré-histórico. Tendo sido este o
período mais fascinante da história da arte, diante do fato de não ter nenhum registro dessa época,
pois ocorreu anteriormente a escrita, e tudo o que foi constatado foram por meio de pesquisas de
antropólogos, historiadores e dos estudos da moderna ciência arqueológica.
Segundo o que consta no artigo: A imagem como passaporte para o mundo imaginário das
histórias, a era pré-histórica foi iniciada com o: “Paleolítico – Idade da Pedra Lascada”; nesse período
o artista desenhava um animal, por exemplo, do jeito que ele o via, normalmente nas paredes das
cavernas em que habitavam, representando o animal capturado e abatido; hoje essa representação
é justificada como um ritual, uma espécie de magia para que o caçador-artista conseguisse êxito na
sua caça, acreditando ele que ao desenhá-lo conseguiria, com isso dominá-lo.
Nesta época, o ser humano habitava cavernas, muitas vezes tendo que disputar este tipo de
habitação com animais selvagens. Quando acabavam os alimentos da região em que habitavam,
as famílias tinham que migrar para outra região. Desta forma, o ser humano tinha uma vida nômade
(sem habitação fixa). Vivia da caça de animais de pequeno, médio e grande porte, da pesca e da
coleta de frutos e raízes. Usavam instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e
pedras. Os bens de produção eram de uso e propriedade (artigo: A imagem como passaporte para
o mundo imaginário das histórias).
Nesse período ocorre a fixação do homem na terra desenvolvendo a criação a plantação, advindo
daí o crescimento da população institucionalização da família, divisão de trabalho, passaram a tecer
panos, fabricar cerâmicas, construir as primeiras moradias, surgindo, assim os primeiros arquitetos;
e com o fogo começaram a trabalhar com metais. Todas essas mudanças refletiram fortemente na
arte. Houve uma mudança nas representações que deixaram de fixar no modelo do animal caçado
para a vida coletiva.
O desenvolvimento das artes sempre foi de grande importância para o homem, a cada período
temos avanços primordiais para a preservação da espécie humana, ali foi o começo da atual época.
Devido à evolução social e econômica, o modo de subsistência baseado na caça e na colheita de frutos, no tempo do paleolítico, passou para a fase da pecuária e de agricultura, na
Era Neolítica. Paralelamente, também ocorreu a substituição da imagem por meio da magia,
por uma visão dualista, onde o camponês não precisava possuir os sentidos apurados do
caçado, pois sua sensibilidade e poder de observação declinaram. (FIORINDO, Priscila Peixinho, 2013, p. 928).

Esta época também foi marcada pela ascensão da arte, já que, como vimos iniciou-se a fabricação de instrumentos metálicos, a exemplo de armas surgindo assim ametal urgia as cidades, a
invenção da roda, a invenção da escrita, e o arado de bois.
O que marcou positivamente a Idade antiga foi a Arte egípcia, devido a constatação de que
a civilização que se desenvolveu no Egito era bastante complexa na sua organização social, bem
como rica nas realizações culturais. A religião interferiu em todo segmento da vida egípcia, e como
não poderia deixar também interferiu na produção artística desse povo. Isso é o que registra o site
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abaixo referido:
A cultura egípcia era impregnada de religiosidade e a versão oficial da história egípcia era de
caráter religioso. Em períodos mais recentes, até a própria economia se organizava à volta
dos templos – o que não significa, necessariamente, que se tivesse tornado mais religiosa,
já que os templos não eram, possivelmente, muito diferentes de outros senhorios. A arte do
Antigo Egito esteve fundamentalmente ao serviço da religião e da realeza. Esta arte obedeceu a cânones precisos ao longo dos seus três mil anos de existência, sendo desvalorizada
a inovação. (FIORINDO, Priscila 2013, p. 931).

O artigo faz a seguinte referência: “A pintura exercia uma grande influência nas atitudes religiosas; também na hierarquia a pintura se fazia marcante ao representar as classes sociais através
da ordem de grandeza, além do tamanho à cor também tinha a sua influência”. Então, o desenho
era utilizado como forma de separar as classes sociais e religiosas; também, dessa forma, o sexo
era retratado com as cores. Apesar de a cor influir na condição social, era no meio religioso que ela
ganhou força nas suas representações. Com referência a condição social, o tamanho das gravuras
demonstrava poder, força e majestade.
A escrita, por sua vez tinha uma apresentação artística pelo fato de não existir letras ou símbolos gráficos, e sim desenhos que representavam o texto. A respeito da história da arte, Gombrich
diz o seguinte:
Ignoramos como a arte começou, tanto quanto desconhecemos como se iniciou a linguagem. Se aceitarmos o significado de arte em função de atividades tais como a edificação de
templos e casas, realização de pinturas e esculturas, ou tessitura de padrões, nenhum povo
existe no mundo sem arte. (GOMBRICH, 1985, p.19)

Ele deixa claro, o que outros autores já afirmaram que a arte é parte de cada ser humano, e
este já traz consigo desde o nascimento a arte que poderá ser desenvolvida, ou não, contudo todo
povo desenvolve a sua arte que é característica própria dele. Gombrich também se refere aos primeiros desenhos de animais feitos por homens pré-históricos nas suas cavernas, o que hoje se conclui
que esta arte era uma espécie de ritual, onde o animal por meio do desenho seria dominado quando
do momento da caça, contudo, ele acrescenta que ainda trazemos esse sentimento ao escrever:
Tudo o que precisamos é sermos profundamente honestos conosco e apurarmos se em
nosso próprio íntimo não se conserva também algo do “primitivo”. Em vez de começarmos
com a Época Glacial, principiemos por nós mesmos. Suponha-se que recortamos um retrato
do nosso campeão favorito no jornal de hoje: sentiríamos prazer em apanhar uma agulha e
picotar lhe os olhos? Isso nos seria tão indiferente quanto se os furos tivessem sido feitos em
qualquer outra parte do jornal? Penso que não. (GOMBRICH, 1985, p.20)

Isso com certeza, apesar do decorrer do tempo, não ficou para traz, ou seja, ainda está imbuído no nosso pensamento atualmente, e a esse respeito Gombrich (1985, p.20) alega que: “Embora
eu saiba, com os meus pensamentos despertos, que o que eu fizer ao seu retrato não fará diferença
alguma ao meu amigo ou herói, sinto, não obstante, uma vaga relutância em causar danos à sua
imagem.”
Ainda com relação aos desenhos de animais nas paredes e teto das cavernas Gombrich (1985)
apresenta a sua explicação da seguinte maneira:
A explicação mais provável para essas descobertas ainda é a de que se trata das mais antigas relíquias dessa crença universal no poder da produção de imagens; por outras palavras,
que o pensamento desses caçadores primitivos era que, se fizessem uma imagem de sua
presa – e talvez a surrassem com suas lanças e machados de pedra – os animais verdadeiros também sucumbiriam ao poder deles. (GOMBRICH, 1985, p.22)
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Podemos perceber que desde a pré-história o desenho caminha junto com o homem, o acompanhando na expressão estética e como forma de comunicação; contudo nesse período o desenho
era visto mais próximo da religião do que da comunicação. Só na antiguidade é que o desenho, lentamente, foi distanciando-se da religião, com isso ele passou a ter autonomia, o que não tinha até o
renascimento, nesta época o desenho não era visto como uma forma de conhecimento. No século
XV com a difusão do papel o desenho passou a ter reconhecimento, sendo fundamental para se
chegar à obra final; passando a ser uma forma de conhecimento reconhecida por diversos artistas,
destacando-se Leonardo da Vinci.
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Barbosa (2002) no seu livro Arte-Educação no Brasil destaca que a disciplina Educação Artística, apesar da Reforma Educacional de 1971, nunca conseguiu afirmar-se como uma disciplina
plena sem a necessidade de ficar atrelada a outra, para assim se impor com a devida importância a
que ela merece; a autora completa o seu pensamento fazendo referência ao tratamento dispensado
a Educação Artística nos dias de hoje, e diz que não é diferente do dispensado naquela época, e,
alega que:
... o século XIX, especialmente a década de 70, foi o período da história da Educação Brasileira em que a preocupação com o ensino da Arte (concebida como desenho) se nos
apresenta como mais extensa e mais profunda. Um dos pressupostos difundidos na época,
a ideia de identificação do ensino da Arte com o ensino do Desenho Geométrico, compatível com as concepções liberais e positivas dominantes naquele período, ainda encontra
eco cem anos depois em nossas salas de aula e na maioria dos compêndios de Educação
Artística, editados mesmo depois da Reforma Educacional de 1971. (BARBOSA, 2002, p.
11 e 12)

A autora continua mostrando a luta para afirmar a Educação Artística como uma disciplina
com autonomia merecida, visto que, nos anos 70 o Ensino de Educação Artística era englobado ao
ensino de Desenho Geométrico para que a disciplina de Educação Artística fosse valorada pelos
professores de outras disciplinas bem como pelos alunos. Não só na prática como na História o
ensino da arte é relegado a segundo plano, a ponto de afirmar que:
“A principal dificuldade para a realização deste trabalho foi ausência de fontes de informação, uma vez que não há nenhum estudo sobre a evolução do ensino da Arte na escola
primária e secundária no Brasil, nem sequer um estudo mais geral sobre ensino da Arte em
nível superior no século XX.” (BARBOSA, 2002, p. 13)

A arte na educação tem um papel fundamental, envolvendo os aspectos cognitivos, sensíveis
e culturais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 veio garantir este espaço à educação
infantil, bem como o da arte neste contexto. Os referenciais que fundamentavam as práxis do profissional da educação infantil eram os cadernos de Atendimento ao pré-escolar (1982), criados pelo
Ministério da Educação e Cultura – MEC:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394, promulgada em 20 de dezembro
de 1996, estabelece a obrigatoriedade da arte na educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio): Cap. II Art. 26, § 2° – “O ensino da arte constitui rá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover
o desenvolvimento cultural dos alunos. (FERRAZ e FUSARI, 1999, p.15).

Ferraz e Fusari questionam a importância que é dada a arte, bem como o seu espaço na
9
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educação; elas mesmas respondem assim:
Primeiramente, é a importância devida à função indispensável que a arte ocupa na vida das
pessoas e na sociedade desde os primórdios da civilização, o que a torna um dos fatores
essenciais de humanização. O fundamental, portanto, é entender que a arte se constitui de
modos específicos de manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao interagirem
com o mundo em que vivem, ao e conhecerem e ao conhecê-lo. (FERRAZ e FUSARI, 1999,
p.15).

Essas autoras (Ferraz e Fusari) reafirmam o valor da arte para a humanidade desde o seu
aparecimento, atribuindo a ela, também, o fator do seu desenvolvimento já que devido a ela o ser
humano caminhou no seu processo de civilização, tendo participação ativa nesse percurso. Para
elas, a arte também é um meio de entendimento do homem para consigo próprio, para com o outro
e para com o meio em que vive. Para Ferraz e Fusari (1999) desde o nosso nascimento já somos
apresentados a várias manifestações de arte por meio de histórico sócio cultural do nosso mundo: “
Logo ao nascer, passamos a viver em um mundo que já tem uma história social de produções culturais
que contribuem para a estruturação de nosso senso estético”; segundo elas desde que nascemos
somos incitados a interagir com a mais diversas forma de arte, inclusive, mesmo sem perceber a
todo momento estamos produzindo arte, tão somente por estarmos presente com a arte ou com o
seu autor. A arte não é uma manifestação que se fecha em si, ela faz um agrupamento de trocas de
experiências vividas pelo autor e pelos expectadores.
E, quando estão se expressando ou representando com sensibilidade e imaginação o mundo da natureza e da cultura, os autores de trabalhos artísticos também agem e reagem
frente às pessoas e ao próprio mundo social. Esses autores podem ser os próprios artistas
que se dedicam profissionalmente a esse trabalho ou, então, outras pessoas (estudantes,
por exemplo) que fazem trabalhos artísticos como atividade cultural e educativa. (FERRAZ
e FUSARI, 1999, p.15).

De acordo com o que Ferraz e Fusari escrevem a respeito, os autores de trabalhos artísticos
também agem e reagem é nesse momento que ocorre a capacidade de desenvolvimento cognitivo,
em particular para os estudantes é nesse exercício de ação e reação que eles interagem para além
da sua capacidade de pensamento crítico construtor.
EM QUE MOMENTO A ARTE SE RELACIONA COM A EDUCAÇÃO
A necessidade de autoidentificação deve ser uma preocupação vital do sistema educacional.
A confiança em si mesma, que desenvolvida por esse tipo de expressão, fornece a base para níveis mais avançados da arte. A expressão própria do indivíduo é de primordial importância, e a arte
provavelmente, contribui tanto para essa área do desenvolvimento como para qualquer outra parte.
Ao longo dos anos, muito se tem falado e escrito sobre a necessidade da inclusão da arte na
escola de forma mais efetiva. Desde 1971, pela Lei 5692, a disciplina Educação Artística torna-se
parte dos currículos escolares. Duarte Jr (2002, p. 23) crítica a esse modelo de 71, colocando que: “a
Educação Artística deve ter a mesma importância que as outras disciplinas dos currículos escolares,
e, isso deve ser entendido pelos professores”.
Apesar de ter sido legitimado a disciplina de Artes nos currículos, mas no contato direto com
professores, diretores de escolas e coordenadores pedagógicos, nas intenções parecem apontar
10
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para um caminho interessante, mas é no confronto com a prática pedagógica no campo da arte que
se nota a grande distância entre a teoria e a prática.
Aceitar que o fazer artístico e a fruição estética contribuem para o desenvolvimento de crianças
e de jovens é ter a certeza da capacidade que eles têm de ampliar o seu potencial cognitivo e assim
conceber e olhar o mundo de modos diferentes. Esta postura deve estar internalizada nos educadores, a fim de que a prática pedagógica tenha coerência, possibilitando ao educando conhecer o seu
repertório cultural e entrar em contato com outras referências, sem que haja a imposição de uma
forma de conhecimento sobre outra, sem dicotomia entre reflexão e prática. Esta maneira de propor
o ensino da arte rompe barreiras de exclusão, visto que a prática educativa está embasada não no
talento ou no dom, mas na capacidade de experiências de cada um.
Dessa forma, estimulam-se os educandos a se arriscarem a desenhar, representar, dançar,
tocar, cantar, escrever, pois se trata de uma vivência, e não de uma competição. Duarte (1997, p. 68)
chama a atenção de que as disciplinas físicas, matemática dentre outras tiveram ao longo do processo de ensino formal muito mais importância do que o ensino da arte. Acrescenta que a respeito
do saber preexistente no ser humano antes dele ter se deparado com qualquer outra forma de saber
elaborado fora dele por outro se, o que ele denomina de conhecimento vivencial. “... trazer à tona
uma discussão sempre menosprezada pelo saber moderno, que considera conhecimento somente
aquilo nascido da atuação do raciocínio lógico-conceitual, descartando todo e qualquer modo não
racional de sabedoria humana”.
A arte entendida como o saber sensível e estético, é vista por Duarte como sendo a mesma
desconsiderada pela modernidade em detrimento do conhecimento intelectual, chegando até mesmo
a ser considerada um obstáculo para chegar-se à verdade. Já na área industrial ela, meramente é
vista como fonte para apurar lucro; deixando de lado a sua intencionalidade por parte do seu idealizador a de desenvolver a sensibilidade dos consumidores, com relação a isso Duarte diz o seguinte:
Desta maneira, o desenho industrial acabou por se tornar instrumento para a consecução
do oposto ao pretendido por seus idealizadores originais, convertendo-se não num elemento
de desenvolvimento da sensibilidade dos consumidores, e sim num fator de deseducação
sensível, na medida em que impõe um padrão esteticamente neutro, desprovido de valores
e expressões culturais (DUARTE JR,1977, p.81).

Mediante o exposto, percebe-se que estamos caminhando para uma perda da sensibilidade
humana induzida pela produção artística contemporânea, a qual não volta os olhos para a questão
de valorizar o conhecimento de que todo ser humano traz consigo uma marca nascida com ele, e
que tem toda a possibilidade de desenvolver-se diante da troca e do acolhimento do meio em que
vive, sendo nesse momento que a arte, em particular o desenho, se faz presente, e com grande
importância para o desenvolvimento da criança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo percebeu-se a contribuição da arte-visual no desenvolvimento cognitivo do indivíduo sendo que arte-educação é uma ferramenta muito importante para aquisição do conhecimento,
e, que a depender da orientação torna-se algo de fundamental relevância para a criança no início
11
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da sua vida escolar,
O estudo a respeito da arte-educação deixa claro que ele tem grande importância para o desenvolvimento cognitivo da criança, mas a sua prática acaba não se concretizando devido a fatores
como: falta de capacitação dos professores para o ensino da arte-educação, a imposição do currículo,
o qual é constantemente mudado no percorrer da história das artes, e a cada mudança ocorre uma
readaptação, a qual não contempla amplamente a arte educação com o seu grau de importância.
Mediante as artes podemos ler e escrever o mundo. Essa que é a leitura mais importante para
o desenvolvimento cognitivo. Não podemos ler e escrever sem primeiro fazer uma conexão com o
nosso interior e com o mundo ao nosso redor.
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RESUMO
O presente artigo tem como objeto de estudo o Teletrabalho. O objetivo do artigo fundamenta-se
num estudo sobre o Teletrabalho na reforma trabalhista, demonstrando seus pontos positivos e
negativos. O tema do artigo é considerado moderno, pois se trata de uma relação de trabalho, cujo
vínculo empregatício ocorre com garantias. Mas em razão de sua forma tão individual de acontecer,
traz à necessidade de normatização própria, pois longe de privar o trabalhador de seus direitos,
resguarda-o, porém de forma flexibilizada.
Palavras-chave: Teletrabalho; Flexibilização; Contrato; Empregado; Tecnologia.
INTRODUÇÃO
Com o avanço das novas Tecnologias de Informação e Comunicação as relações de trabalho
mudaram, abrindo espaço para o Teletrabalho.
Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), o conceito de teletrabalho é a forma
de trabalho realizada em lugares distantes do escritório e/ou centro de produção, que permita a separação física e que se utilize uma nova tecnologia que facilite a comunicação.
Portanto, o conceito de teletrabalho é entendido como forma de trabalho realizado em outros
lugares, sem ser o escritório, empresa, ou seja, espaço em que seja possível a separação física do
trabalhador, utilizando um ou mais meios de comunicação e informação.
A partir da publicação da Lei 13.467/2017, celebrada como Lei da reforma trabalhista foi introduzida no âmbito do trabalho novas regras, as quais definem normas legais para o regime de trabalho
realizado fora das dependências da empresa.
O objetivo do presente artigo é compreender o teletrabalho, sua construção histórica, as principais alterações que ocorreram após a Lei da reforma trabalhista, como também tecer considerações
pautadas em doutrinas sobre o regime de Teletrabalho (prós e contra).
A flexibilização não se prende apenas com a organização do trabalho, mas como ele é organizado e remunerado, muito embora para os empregados o objetivo principal seja o da preservação
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e criação de postos de trabalho.
A nova lei trabalhista regulamentou a prática do teletrabalho, também conhecido como home
office. Em linhas gerais, tudo o que o trabalhador usar em casa será formalizado com o patrão via
contrato, como equipamentos e gastos com energia e internet.
O controle do trabalho será feito por tarefa e não por horário. A nova Lei trabalhista gera muitas
expectativas e dúvidas por parte dos empregadores e empregados. Muitos empregados “temem“
perder seus direitos.
CONCEITO DE TELETRABALHO
O teletrabalho pode ser definido como uma nova modalidade de ocupação, cujo diferencial
está na possibilidade de exercer a função que usualmente é executada na empresa, em qualquer
outro local não formal.
Etimologicamente, o prefixo Tele significa à distância e trabalho reflete a ideia de prestação
de serviço por uma pessoa com um objetivo determinado. Dessa forma, teletrabalho nada
mais é do que uma forma de prestação de serviço à distância, ou de forma sintética, trabalho
à distância (CAIRO JÚNIOR, 2017, p.385).

Jorge Neto e Cavalcante (2019) classificam algumas características do teletrabalho da seguinte
forma:
geralmente, a atividade é realizada à distância, ou seja, fora dos limites de onde os seus
resultados são almejados;
as ordens são dadas sem condição de se ter o controle físico ou direto da execução. O controle é ocasionado pelos resultados das tarefas executadas;
as tarefas executadas por intermédio de computadores ou de outros equipamentos de informação e telecomunicação. (JORGE NETO e CAVALCANTE, 2019, p.385).

Segundo Correia ( 2018) será considerado teletrabalhador:
“O empregado que presta a maior parte de seus serviços em sua residência ou em outro
local, diverso do estabelecimento se seu empregador e que possa se comunicar com seu
empregador por meio das tecnologias de comunicação e informação como: e-mail, WhatsApp, Facebook, SMS, telefone, entre outros”. (CORREIA, 2018, p.647).

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA REFORMA TRABALHISTA
Antes mesmo da Reforma Trabalhista, o teletrabalho já possuía previsão legal, conforme desprende do art. 6º, parágrafo único, da CLT:
Art. 6º, parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de
comando, controle e supervisão do trabalho alheio.(CLT, art. 6º).

No entanto, com o advento da Reforma, o teletrabalho passou a ser regulamentado definitivamente pelos arts. 75-A a 75-E, da CLT.
Com efeito, as características do contrato de teletrabalho foram reguladas no art. 75-B, nestes
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termos:
Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que,
por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. ( CLT, artigo 75b).

O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de
teletrabalho.
Conforme descrito no parágrafo único do referido artigo, o principal aspecto dessa modalidade
contratual é a preponderância do trabalho realizado fora das dependências da empresa, sem prejuízo
de eventuais serviços prestados dentro das dependências da empresa.
Dessa forma, o teletrabalho pode ser realizado alguns dias na empresa, e outros fora da sede
da empresa, sendo que o que prevalece para fins de caracterização do regime de teletrabalho é a
preponderância do trabalho à distância.
Na sequência, outro elemento fundamental das relações de teletrabalho é a utilização da
tecnologia de informação e de comunicação em atividades que não sejam peculiarmente externas,
como vendedores, motoristas, entre outras.
Em outros termos, os trabalhos são realizados à distância por escolha dos contratantes, já que
não existem obstáculos para que tal atividade pudesse ser prestada nos compartimentos da empresa.
Portanto, o art. 75-C, da CLT, estabelece que, para a determinação do teletrabalho, é fundamental que haja composição expressa no contrato de trabalho, a qual deverá escrever de forma
detalhada as atividades que serão realizadas pelo empregado.
A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do
contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo
empregado. ( CLT, art. 75 c).

Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja
mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.
Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação
do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro
em aditivo contratual.
Outra perspectiva de alteração legislativa foi à previsão do art. 75-C em seus parágrafos, o
qual presume a possibilidade de renovação do regime de trabalho presencial para o de teletrabalho,
desde que haja a receptividade do empregado.
Caso a modificação seja do regime de teletrabalho para o presencial, a prática poderá ser
realizada unilateralmente pelo empregador, não sendo essencial a aceitação do empregado, garantindo-se ao empregado o prazo mínimo de 15 dias para a alteração.
Além disso, o art. 75-D, da CLT, ordena que a obrigação pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura indispensável para prestação do serviço e
o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, devem estar previstas em contrato escrito, sob
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pena do empregado se responsabilizar:
As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento
dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do
trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão
previstas em contrato escrito. (CLT, art. 75 d).

As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado.
Ademais, o legislador reformista inclui dispositivos no que diz respeito às medidas de proteção
e saúde do teletrabalhador, já que um dos principais contratempos dessa modalidade contratual é
a necessidade de gestão do cumprimento dessas medidas pelo empregador. Segue o que diz a lei:
O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às
precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.( CLT, art. 75 e).

O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.
O empregador deve oferecer todos os EPI’s e equipamentos ergonômicos necessários, além
de ter que controlar se as pausas de intervalos estão sendo cumpridas.
Acrescenta-se que o simples fato do empregado assinar o termo de responsabilidade não
refuta a obrigação da empresa em caso de acidente de trabalho.
É importante ressaltar que os riscos da atividade econômica continuam sendo do empregador,
não podendo atribuir toda a responsabilidade ao empregado, afinal, nem sempre o teletrabalhador
possui instrução básica para o controle das medidas de saúde e segurança do trabalho.
Em compensação, ao assinar o termo de responsabilidade o empregado se compromete a seguir todas as instruções contidas no termo, sendo que, se a empresa fornece todos os equipamentos
de segurança essenciais, não existem causas ou razões de sua responsabilização.
Já em relação ao controle de jornada, incluiu-se o teletrabalho na exceção prevista no art.
62, da CLT, ou seja, o teletrabalhador não terá direito ao pagamento de horas extras, de adicional
noturno, de adicional de sobreaviso/prontidão, tendo em vista as dificuldades do controle da jornada
nessa modalidade. Senão, vejamos:
Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: III – os empregados em regime de
teletrabalho.( CLT, art. 62).
Apesar da exclusão da necessidade de controle da jornada, acredita-se que este dispositivo
só será aplicado nos casos reais de impossibilidade de se auferir o tempo de trabalho e os intervalos
para descanso, tendo em vista os diversos mecanismos e sistemas atuais que possibilitam o controle
da jornada do teletrabalhador por meio do controle dos acessos e logins nas redes das empresas.
Em resumo, essas foram as principais inovações que o legislador reformista introduziu no
ecossistema das relações de trabalho modernas.
A PREOCUPAÇÃO ACERCA DA SEGURIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS
DO TRABALHADOR
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Considerando o cenário de muitas mudanças na área trabalhista, se faz indispensável à crítica
a respeito da garantia da proteção dos direitos fundamentais e sociais do trabalhador, uma vez que,
não há o controle de jornada de trabalho, se torna difícil fazer a gestão ou o comando das atividades cobradas pelo empregado, do tempo para exercê-las e das condições em que o trabalhador se
encontra no espaço de trabalho.
Apesar das consideráveis vantagens apresentadas na aplicação da modalidade do teletrabalho,
existem condições que podem gerar problemas, tanto para o empregado, quanto para o empregador,
sendo este último, ajuizado pela exata aplicação deste tipo de trabalho.
A condição mais preocupante referente ao teletrabalho é sobre a jornada de trabalho, cuja
possibilidade de que o empregado possa trabalhar horas a mais, ou se dedicar um tempo superior
às atividades específicas da empresa do que se a mesma acontecesse nas dependências da sede
da empresa, agravando-se ainda mais se o empregado não receber o devido acréscimo na remuneração. Uma das causas de insegurança, tanto para o empregado, como para o empregador, é
a ausência de outras pessoas que possam testemunhar ou acompanhar a prestação de serviços,
uma vez que a prática do teletrabalho se dá a distância. Torna-se impossível a garantia de cumprimento em relação às orientações feitas no contrato de trabalho individual referentes à segurança
do trabalhador, do ambiente em que desenvolverá suas atividades como também, acompanhar se o
mesmo está seguindo as orientações contidas nas normas de saúde e segurança do trabalho. Nos
casos em que o empregador decidir pela utilização do teletrabalho, os encargos de garantir um bom
espaço de trabalho, com condições adequadas, é completamente do empregador, deve-se planejar
quanto à existência de medidas e limites quando se trata deste fazer a fiscalização do cumprimento
das orientações dadas ao empregado, uma vez que este não possui livre acesso ao domicílio do
trabalhador, nem mesmo quando for num ambiente diferente a este.
No que se refere ao assunto, à legislação trazida se fez omissa pelo fato de não estabelecer a apresentação com que o empregador pode ou deve realizar a fiscalização do local de
trabalho, que por várias vezes ocorre no domicílio do empregado (MIZIARA, 2018, p. 68).

Nos casos em que o contrato de trabalho não delimita estas regras de fiscalização, interpretam-se as normas conforme o artigo 8º da CLT:
As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e
outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda,
de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. (BRASIL, 2017,
p. 28).

A EXCLUSÃO DO TELETRABALHADOR DO CONTROLE DE JORNADA E O DIREITO À DESCONEXÃO (ART. 62, III DA CLT)
A CLT foi reformada pela lei 13.467/2017 para, por meio do inciso III, previsto no art. 62, excluir
do controle de jornada os teletrabalhadores.
Antes da Reforma Trabalhista, não se incluíam os empregados que exercem atividade externa
incompatível com a fixação de horário e os empregados exercentes de cargo de gestão, e nas pa18
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lavras de Cassar (2018), ao incluir o teletrabalhador na exceção do art. 62, o legislador considerou
que o teletrabalho não é espécie de trabalho externo:
Quis, na verdade, fugir da limitação contida no inciso I do art. 62 da CLT, que não exclui todos os extremos do Capítulo “Da Duração do Trabalho”, mas apenas aqueles cuja fixação de
horário é incompatível com o serviço executado, isto é, quando não for possível controlar o
serviço. Desta forma, mesmo que controlado, o teletrabalhador não terá direito à hora extra,
noturna, adicional noturno, intervalo intrajornada e entre jornada (CASSAR, 2018, p.669).

Segundo Melo (2017) o legislador incluiu no inciso III do art. 62 o teletrabalhador, retirando a
proteção à jornada, em que não são consideradas horas extras, justificando o fato, por impossibilidade de controle ou fiscalização do mesmo, desconsiderando que o avanço tecnológico, permite o
controle exato da localização e das atividades desempenhadas por esses empregados.
Em relação à constitucionalidade do art. 62 da CLT, conforme afirma Leite (2018, p.484), “embora sedutora e consistente a tese da não recepção do art. 62 da CLT pela CF (...), o entendimento
majoritário aponta no sentido da sua constitucionalidade”.
Se considerarmos o princípio do Direito do Trabalho, a norma que se deve extrair da leitura
do inciso III do art. 62 é de que os teletrabalhadores não possuem o direito às horas extraordinárias,
noturnas e intervalos quando houver a incompatibilidade das atividades com o controle de horário,
o que poderá ser excluído por prova em contrário da legítima possibilidade do controle e horas excedentes da jornada.
A nova regra legal, entretanto, fixa apenas uma presunção jurídica: a de que, em se tratando
de empregado que se encontra em efetivo regime de teletrabalho, ele não se acha em situação compatível com o controle de horários; por essa razão, ele fica excluído das regras da
CLT que regula, ilustrativamente, assuntos como jornada de trabalho, horas suplementares
e/ou extraordinárias, além de intervalos trabalhistas. Trata-se, naturalmente, de presunção
relativa – que pode ser desconstituída por prova em sentido contrário (DELGADO; DELGADO, 2017, p.133).

De qualquer forma, como prescrito por Delgado e Delgado (2017), “as regras sobre descanso
semanal remunerado e em feriados são regidas por diploma legal distinto, não se incluindo nas exceções do inciso III do art. 62 da CLT”. Segundo Melo (2017), a mais prudente interpretação que se
deve dar ao inciso III do art. 62 da CLT é a de que se excluem da proteção da jornada os teletrabalhadores que não sofrem nenhuma forma de limitação de tempo, isto é, os que iniciam e terminam suas
tarefas com total autonomia, no horário que bem entendem e quando a cobrança do empregador for
realizada por meio de metas e resultados, sem o controle do horário de desempenho dessas tarefas.
Já os empregados que sofrem controle dos períodos de trabalho, como controle de login e logout e
efetivo acompanhamento da jornada dos trabalhos têm o direito às possíveis horas extraordinárias.
Compreende-se que se deve usar ao tema, por analogia, o entendimento do Tribunal Superior
do Trabalho exposto no informativo 153 sobre o inciso I do art. 62 da CLT:
Horas extras. Motorista. Rastreamento de veículo por satélite. Controle indireto da jornada
de trabalho. Inaplicabilidade do art. 62, I, da CLT. A adoção, pelo empregador, de recursos
tecnológicos de rastreamento de veículo por satélite, para garantir a segurança ininterrupta
da carga transportada, possibilita o controle indireto da jornada desempenhada pelo empregado motorista, razão pela qual não há falar na aplicação do art. 62, I, da CLT. O direito
ao pagamento de horas extraordinárias não subsiste apenas nas hipóteses em que seja
absolutamente impossível fiscalizar os horários cumpridos pelo empregado. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento. Vencidos os Ministros
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Walmir Oliveira da Costa, Ives Gandra Martins Filho, Guilherme Augusto Caputo Bastos e
Márcio Eurico Vitral Amaro TST-E-RR-45900-29.2011.5.17.0161, SBDI-I, Rel. Min.Cláudio
Mascarenhas Brandão, 23.2.2017.).

No que diz respeito ao direito à desconexão, ou seja, desvincular do horário de trabalho e fruir
completamente o tempo de descanso entendemos que a legislação laboral não cuidou em fazer.
Em suas novas regras sobre o teletrabalho, a CLT ainda não enfrentou temas candentes
como as limitações à tendência de exacerbação de disponibilidade obreira às demandas
do trabalho no ambiente virtual e o denominado “direito à desconexão” (DELGADO, 2019,
p.1070).

Com o avanço tecnológico, o trabalho ganhou outro formato, possibilitando a flexibilização
quanto à jornada de trabalho e às horas de descanso. O que não se pode impregnar é o falso sentimento de se ter direito de administrar o próprio horário de trabalho sendo que, por outro lado, o tempo
despendido na execução das atividades acaba se esticando em razão da facilidade em atender às
demandas do empregador que podem chegar a qualquer hora.
Flexibilizar pressupõe a autorização, em alguns casos, de exceções ou regras menos rígidas nas relações de trabalho que vise à continuidade da empresa, com a manutenção da
intervenção estatal estabelecendo o mínimo existencial ao trabalhador. (Cassar, 2018, p.33).

Observamos o crescimento das relações de trabalho marcadas com características do telelabor: a flexibilização de horários No entanto alguns questionamentos permeiam essa relação. O
empregador que presta serviços na modalidade do teletrabalho, por ter acesso aos meios telemáticos
próprios dessa característica de labor, possuirá a autonomia necessária para deixar de responder
às expectativas do empregador quando já ultrapassada sua jornada? Ou terá tal direito prejudicado
pelo senso de urgência na resolução da problemática apresentada pelo empregador?
Nessa situação, trazemos como exemplo, o Código do Trabalho de Portugal de 2009 que, ao
regularizar o teletrabalho, em seu art. 169, nº 1, o faz com a seguinte composição:
O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais
trabalhadores, nomeadamente no que se refere à formação e promoção ou carreira profissionais, limites do período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e
saúde no trabalho e reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença
profissional.

Ademais, como preceituado pelo Enunciado 71 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual
do Trabalho da Anamatra, a leitura do art. 62, III da CLT deve se dar em harmonia com o art. 7º, XIII
e XV da CF/88 e art. 7º, “e”, “g” e “h” do Protocolo de San Salvador.
71-TELETRABALHO. HORAS EXTRAS. São devidas horas extras em regime de teletrabalho, assegurado em qualquer caso o direito ao repouso semanal remunerado. Interpretação
do art. 62, III e do parágrafo único do art. 6º da CLT conforme o art. 7º, XIII e XV, da Constituição da República, o artigo 7º, “e”, “g” e “h” protocolo adicional à convenção americana
sobre direitos humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais (“Protocolo
de San Salvador”), promulgado pelo Decreto 3.321, de 30 de dezembro de 1999, e a Recomendação 116 da OIT. (Enunciado Aglutinado nº 2 da Comissão 6).

Entende-se, salvo as exceções por divergência entre a atividade exercida e o efetivo controle
do expediente, plenamente adequado e aceitável o controle da jornada de trabalho e fixação de
horários na modalidade de teletrabalho, ressaltando-se que a impossibilidade do controle deve ser
extensa, sendo que o simples desapego do empregador em fazê-lo não separa o direito à percepção
das horas extras quando fica evidente a capacidade de se controlar os horários de expediente.
20

Revista Territórios

Fevereiro 2022

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Teletrabalho traz pontos positivos e negativos tanto para o empregador quanto para o empregado.
Quanto aos pontos positivos podemos citar o que segue:
Para o empregador há redução de custos, pois pode excluir dos gastos empresariais vale
transporte, despesas com as instalações como água, energia, aluguel, telefone, higienização, móveis, dentre outros.
Com a possibilidade de trabalhar em outro local que não seja no âmbito da empresa, a flexibilidade é um fator considerável, pois é possível a contratação por empresas internacionais, já que
o serviço deve ser realizado por meio de equipamento tecnológico fornecido pela empresa.
A produtividade do teletrabalhador ressalta sobre as demais vantagens, entendendo que se
redobrar seus esforços para atingir determinada meta, conseguirá obter o seu salário, já que por tal
modalidade não labora por hora ou dia, mas sim por produtividade.
Para o teletrabalhador há diversas vantagens, dentre elas, mais tempo para dedicar à família, tendo em vista que o labor será realizado no próprio domicílio ou em local mais próximo a sua
residência; o que aumenta a convivência com seus filhos, esposo, esposa e outros familiares. Outro
fator importante é a redução dos gastos com deslocamento realizado diariamente para a empresa,
seja por automóvel próprio, ônibus ou metrô. Mesmo sendo o escritório mais próximo da residência
do teletrabalhador, há redução de gastos e tempo.
O teletrabalhador possui ainda o poder de administração do seu tempo, já que não há caderno
de ponto para registrar seus horários; sendo admissível que o mesmo administre seu tempo entre o
labor e seus deveres familiares.
Quanto aos pontos negativos podemos citar:
Para empresas admitir funcionários na modalidade de teletrabalho, é necessário um período
de adaptação, demonstrando aos empregados como realizar as tarefas diárias, e interagindo com
outros trabalhadores que exercem a mesma função.
Outro ponto a ser destacado pelo teletrabalhador é a administração do tempo e disciplina. Saber a hora de iniciar suas tarefas, os intervalos para refeições e término de suas atividades. Conciliar
as tarefas do trabalho com as atividades domiciliares.
Desta forma, podemos observar que, o teletrabalho se tornou um novo aspecto de se ver o
tempo e o espaço nos vínculos de teletrabalho, no qual o feitio é a longitude que dispõe de sua consumação e é realizada no exterior das instalações da chefia, ainda que pertença efetivamente das
ocupações empresariais entre legado pelos meios tecnológicos, obtendo assim, uma circunstância
no mercado de trabalho está adequadamente regulamentada pela lei, como no caso da Reforma
Trabalhista.
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RESUMO
A história é uma parte muito importante da vida de todos nós, pois por meio de suas recordações
podemos compreender os fatos históricos, culturais e políticos de uma sociedade e de todo o seu
povo. Assim também se dá a história de uma disciplina, através de seu percurso junto à humanidade podemos analisar sua importância e todos os fatores que a fizeram como a conhecemos na
atualidade. Assim passaremos a analisar a história da matemática, dando luz sobre como surgiram
os conceitos matemáticos que conhecemos hoje e como eram utilizados antigamente pelos homens das cavernas, nômades, habitantes da Idade da Pedra e mais recentemente pelos Romanos.
Promovendo reflexões e análises em relação às contribuições, ao desenvolvimento do ensino da
matemática no Brasil e no mundo, de alguns educadores como Euclides Roxo, Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira, Paulo Freire (apud Miorim 1998) e outros que contribuíram direta ou indiretamente
ao cenário apresentado sobre o desenvolvimento dessa disciplina indispensável à aquisição de
conceitos inerentes e a estruturação do ser humano.
Palavras-chave: Matemática; História da Matemática; Renovação do ensino;
INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda a história da matemática sob a luz dos acontecimentos históricos, políticos e sociais que contribuíram para a formação e construção da matemática que conhecemos hoje.A questão de pesquisa que se pretende responder é a seguinte: Como surgiu a matemática?Desta forma, o objetivo geral do trabalho é analisar os fatos históricos que contribuíram
para a construção e consolidação da matemática.Os objetivos específicos são os seguintes:
•

Apresentar a história da matemática nos tempos primórdios;

•

Apresentar a história da matemática no Brasil;

•

Apresentar os movimentos da Matemática Moderna e da Matemática Clássica;

Assim sendo, este trabalho se justifica porque pretende analisar os fatos históricos, políticos
e sociais que impactaram sobre a matemática e a construíram da forma que a conhecemos.Este
estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica e foram utilizados métodos de análise em discussões
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teóricas, por meio de pesquisa bibliográfica.
A MATEMÁTICA NOS TEMPOS PRIMÓRDIOS
A necessidade em utilizar números pode ser encontrada desde os tempos primórdios, quando os povos das savanas viviam da caça de pequenos animais selvagens, de raízes e frutas que
colhiam. Esses povos habitavam principalmente, espaços abertos das savanas em regiões da África, América central, Sul da Ásia e da Europa. Devido às mudanças climáticas, eles que eram
nômades, viviam em constante migração a procura de alimentos. Porém a busca dos alimentos
era uma constante indeclinável por isso tudo tinha de ser adaptado, seus instrumentos de pedra,
ossos, madeira, carapaças de animais eram adaptados para a preparação de alimentos ou para
a caça, o fogo que dominaram, era utilizado para o aquecimento e o cozimento dos produtos. Os
Australopitecos, assim como os povos das savanas, construíam machados e facas que utilizavam
para a caça, esses instrumentos foram se acumulando e surgiu então a necessidade em contá-los
para a armazenagem. O Homo sapiens, o novo homem, substituiu as moradias em cavernas por
estruturas móveis – barracas construídas a partir de pele de animais com cobertura de madeira
que os mesmos levavam consigo nas caçadas.
A Idade da Pedra, assim como todas as outras épocas históricas, não compreende um período estático, a sociedade e a cultura foram se modificando com o tempo para se adaptar a um
mundo em constante transição. Nesse período a economia era baseada no binômio caçar/colher.
Com o declínio da Idade da Pedra, os povos, agora na Idade do Bronze e do Ferro, começam a se
afastar desse tipo de economia e iniciam então uma sociedade calcada em modos primitivos de
agricultura e domesticação de animais. Dá-se então a sociedade que passa de povos caçadores
para uma sociedade de agricultores. As pessoas comerciavam entre si e então surge a necessidade em registrar as partes, nas caçadas, de cada família; essas atividades dependiam da ideia
de contar. Há registros de povos da Idade da Pedra, como a tribo Sioux, que tinham calendários
pictográficos com várias décadas de história, esses registros foram evoluindo de forma linear a fim
de simplificar os símbolos utilizados pelas tribos dessa época.Nota-se então no homem primitivo,
os primeiros esforços em sistematizar conceitos matemáticos como forma, grandeza e número.
Acredita-se que o conceito de número e o processo de contar desenvolveram-se antes mesmo
dos primeiros registros históricos, escritos arqueológicos evidenciam que o homem, mesmo há
milhares de anos já possuía a capacidade de contar e o fazia conjecturalmente. Com base em tais
informações podemos admitir que o homem primitivo já possuísse senso numérico, pelo menos ao
ponto de identificar mais e menos, quando retirado ou acrescentado alguns objetos de um pequeno
conjunto. Nas tribos era necessário saber quantos eram seus membros e a quantidade de carneiros do rebanho. Para saber se os carneiros estavam diminuindo os homens primitivos utilizavam
métodos de contagem simples, que empregavam o princípio de correspondência biunívoca, que
consiste em corresponder cada animal a um tipo de marcação, dentre os mais utilizados estavam
fazer ranhuras no barro ou em pedras, dar nós em cordas e produzir entalhas de madeiras, mais
tarde desenvolveram sons vocais para registrar oralmente as quantidades dos objetos e mais tarde
ainda surgiram os símbolos para a representação desses números, os símbolos vieram com o de25
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senvolvimento da linguagem escrita. Com estudos de antropólogos atuais sobre os povos primitivos
sabemos que utilizavam palavras diferentes para diferenciar dois homens de dois carneiros, algo
que assemelha ao que utilizamos hoje para diferenciar um par de sapatos e um casal de coelhos ou
até mesmo uma junta de bois e uma parelha de cavalos.O processo de contar fora sistematizado
quando surge à necessidade em efetuar contagens mais complexas, surge então o conceito das
bases, como os dedos do homem constituíram um indicio de correspondência conveniente, o 10
fora escolhido como o número de base utilizado primeiramente.Já no Egito a matemática tinha um
caráter essencialmente pratico, não era formada por um conjunto de conhecimentos interligados
e sim por um conjunto de conhecimentos em desordem. Assim como outros povos, os egípcios
utilizavam a correspondência para a contagem só que agora para números muito maiores, nessa
relação estavam sete elementos, assim, um traço vertical representava uma unidade; um osso de
calcanhar invertido representava o número 10; um laço valia 100 unidades; uma flor de lótus correspondia a 1.000 unidades; um dedo dobrado valia 10.000; 100.000 unidades eram representadas
por um girino e por fim uma figura ajoelhada, que talvez representasse um deus, valia 1.000.000,
com a junção desses símbolos eles representavam números ainda maiores. Nos tempos atuais se
invertemos a ordem dos algarismos na hora de escrevermos os números, estaremos diante de um
outro número, os egípcios não se preocupavam com a ordem dos símbolos por isso a possibilidade
de números que eles obtinham eram muito limitadas.Não conseguimos dar uma data exata para o
surgimento da matemática, tanto aritmética quanto geométrica, Hérodo (apud Miorim, 1998) sugere
que a geometria tenha surgido no Egito, devido à necessidade em se fazer medições nas terras
que eram inundadas pelo rio Nilo. Já Aristóteles sugeriu que a geometria teria seu surgimento
também no Egito, porém como lazer para alguns sacerdotes.Os romanos sem sombra de dúvidas
têm uma contribuição significativa para a matemática atual, esses povos não utilizavam símbolos
para representar os números eles utilizavam e utilizam ainda hoje o sistema de numeração escrita,
esse sistema está inserido no contexto escolar dos dias atuais.Como podemos notar os povos de
antigamente utilizavam a matemática como algo para organizar a vida em sociedade, para além
disso, precisamos encarar a Matemática como uma linguagem universal e essencial para a vida
em sociedade, uma ciência que nos permite organizar, descrever e resolver variadas situações do
nosso dia a dia.
PRIMEIROS MOVIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DO ENSINO NO BRASIL
No Brasil a matemática teve apoio de vários revolucionários, assim como esbarrou em questões políticas e militares que cercearam seus avanços, promovendo retrocessos.As contribuições
de Euclides de Medeiros Guimarães Roxo, nascido em Aracaju, Sergipe no ano de 1890 e falecido
em 1950, foram essenciais para o desenvolvimento da matemática nas escolas. Euclides que era
graduado em Engenharia Civil pela escola Politécnica do Rio de Janeiro, fora professor substituto e
catedrático de matemática do Colégio Pedro II e posteriormente Diretor do Externato, fora também
catedrático concursado do Instituto de Educação; diretor do ensino secundário do Ministério da
Educação e Saúde; participante do Conselho Nacional de Educação; membro da Comissão Nacional do Livro Didático e posteriormente Presidente dessa comissão. Atuou também como sócio
na associação Brasileira de Educação pertencendo ao Conselho Diretor e participando da Seção
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de Ensino Secundário como membro e como Presidente.Em meados dos anos 20 Euclides que
estava instigado por movimentos internacionais que buscavam a renovação matemática do ensino,
iniciado no final do século XIX, e ajustado ao movimento da Escola Nova, propôs uma mudança
metodológica e curricular no Colégio Pedro II, no qual era o então diretor. As ideias de Felix Klein
(1910, apud, Roxo, 1929, que haviam sido implantadas na Alemanha e estavam sendo difundidas
pelo IMUK, atual International Comission Mathematical on Instruction (ICMI), estimularam Roxo
(1929) nesse movimento. Schubring (1999, p. 29 – 30), diz que além de ser o primeiro movimento
internacional com tal finalidade, foi também o único movimento dentre as áreas tratadas na escola
naquela época, e mais, a matemática costumava se apresentar como um paradigma para o pensamento lógico, a matemática escolar era apresentada com um caráter paralisado e desligado da
realidade do contexto dos alunos. Daí surgiu a necessidade em se fazer uma reforma. Assim, as
tendências procuravam:
•

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

•

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

•

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

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

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

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

A antidemocracia do golpe, levou muitos estudantes a prisão, alguns foram feridos e até
mortos em confrontos com policiais, universidades e escolas eram invadidas e depredadas; a União
Nacional dos Estudantes foi proibida de funcionar; um Decreto de Lei de n. 477 silenciou professores e alunos; o Ministério da Justiça declara na época, que os estudantes tinham que estudar e não
podiam fazer baderna. Nesse momento deu-se a grande expansão das universidades brasileiras,
é criado então o vestibular classificatório, para ajudar aqueles que tiravam boas notas e podiam
ser classificados, porém não conseguiam vagas.A educação brasileira estava sofrendo mudanças,
alguns educadores pensavam em projetos e planos para erradicar o analfabetismo, considerando
as diferenças econômicas, culturais e sociais de cada região. É criado o MOBRAL – Movimento
Brasileiro de Alfabetização – que tinha como principal objetivo, extinguir o analfabetismo e aproveitava em sua didática o método Paulo Freire. Como o movimento não atingiu o seu objetivo e sofria
denúncias da oposição, foi extinto.A Lei 5.692 foi criada em 1971, no momento mais rigoroso da
ditadura militar, onde qualquer manifesto contrário aos interesses do governo era impedida, quase
sempre com violência física. Essa Lei de Diretrizes e Bases tinha como objetivo principal a formação
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de cunho profissionalizante, que contribuísse para o aumento da produção brasileira.Nos anos 80,
se opondo as tendências tecnicistas, o construtivismo baseado na Epistemologia Genética de Jean
Piaget se fortalece, dando início ao um novo olhar do ensino aprendizagem da Educação Matemática, essa oposição desprendia-se das concepções realizadas anteriormente pelos escolanovistas.
Essa tendência pedagógica piagetiana apresentou-se de forma a influenciar decisivamente o ensino
da Matemática e contribuiu para a fundamentação teórica dos estudos. O conhecimento matemático, segundo o construtivismo piagetiano, é uma interação reflexiva do homem com o meio ambiente, assim o saber é constituído com uma construção humana, um processo onde as estruturas se
relacionam entre formas e grandezas reais. A interação e a abstração reflexiva são de total importância para a compreensão dessas estruturas, sendo necessário estabelecer relação entre objetos,
ações e ideias. O construtivismo tem como finalidade principal, a formação formativa, uma vez que
os conteúdos matemáticos executem o papel de intermediador para a construção das estruturas
cognitivas. O importante agora é aprender a aprender. (FIORENTINI, 1995).Essas ideias buscavam
mudanças para o ensino da matemática, segundo Gurgel (1995), predominaram no período de 1980
a 1995, e ocorriam em vários países, apresentando alguns pontos de convergência nas propostas:
direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências básicas necessárias ao
cidadão e não apenas voltadas para a preparação de estudos posteriores; valorização do aluno e
seu papel ativo na construção do seu conhecimento; ênfase na resolução de problemas; a exploração da Matemática através de experiências vividas no cotidiano; ampliação do campo de conteúdos,
incluindo, já no ensino fundamental,elementos de estatística e de probabilidade; necessidade de
envolvimento de diversas áreas de conhecimento para o entendimento e/ou análise de uma situação
problema; incentivo do entendimento dos alunos sobre a importância do uso da tecnologia e o acompanhamento de sua permanente renovação. No Brasil, algumas dessas ideias foram incorporadas
pelas propostas curriculares de Secretarias de Estados e Secretarias Municipais de Educação, a
partir de 1990. Fiorentini (1995) destaca que o fracasso do movimento Modernista da Matemática é
evidenciado pelas dificuldades apresentadas em seu ensino aprendizagem. Os estudos começam
a demonstrar que os estudantes malsucedidos na escola, não necessariamente seriam malsucedidos na vida social (fora do contexto escolar), esses estudos levaram os estudiosos a voltarem seus
esforços para os aspectos socioculturais da Educação Matemática.Para a aquisição satisfatória de
um novo conhecimento, seria interessante a escola levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos e os fatores que direta ou indiretamente contribuem para o fracasso do ensino da
matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do resgaste da história da matemática, podemos compreender as contribuições culturais, históricas e políticas que ocorreram, construindo, transformando e dando origem a matemática que temos hoje. Nesse sentido, fica claro a importância da história de vida da humanidade e
da necessidade da construção de um método de registro e organização que pudesse abarcar as
necessidades de organização, contagem e registro. Assim, observamos que a matemática surgiu
da necessidade dos povos primórdios em organizar, contar e registrar seus objetos, animais e ferramentas. Com o passar do tempo, a matemática, acompanhou a evolução da humanidade, e passou
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a registrar de formas mais elaboradas e versáteis os números e registros de uma sociedade plural e
desigual, onde as riquezas são divididas entre poucos e a pobreza partilhada por muitos. No Brasil a
matemática teve apoio de vários revolucionários que incentivaram e buscaram disseminar conceitos
e teorias matemáticas nos currículos escolares, a fim de construir movimentos que se aproximassem das necessidades reais de vida e trabalho do nosso povo e sociedade. Esses movimentos de
renovação foram interceptados por ideais políticos e militares, deixando a educação estagnada num
mesmo patamar.E assim, com vistas na história construída pelos antepassados, podemos compreender que a matemática de hoje é produto de um processo sistematizado, que se consolidou ao
longo do tempo e baseado nas questões políticas e sociais.
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RESUMO
Este artigo teve como principais objetivos o estudo e análise de oscilações mecânicas de sistemas
físicos que utilizam o modelo de pêndulo simples. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica e análise de possibilidades de construção de práticas experimentais de baixo
custo para verificar resultados importantes sobre períodos, frequências e relação de velocidades
em pêndulos simples. Como principais resultados, foi possível verificar que o período teórico, para
pêndulos simples, não depende da massa e amplitude de oscilação dos mesmos. Por meio de
práticas experimentais em ambientes físicos ou laboratórios virtuais de simulação computacional,
é possível fazer inferências sobre valores numéricos para a aceleração da gravidade local, em que
espera-se resultados próximos a g = 9,8 m/s². Esses resultados e verificações podem servir como
base introdutória aos estudos teóricos e experimentais de oscilações mecânicas, nas aulas de
Ciências e Física, ampliando o repertório investigativo em Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Palavras-chave: Pêndulo Simples; Experimentos de Baixo Custo.
INTRODUÇÃO
O pêndulo simples consiste num objeto (uma pequena esfera, por exemplo) preso por uma
corda de massa desprezível. Numa determinada posição do pêndulo, há duas forças atuando sobre
o objeto: a tração da corda e a força peso. A Figura 1 mostra o esquema de um pêndulo simples,
utilizado nas definições das equações para o cálculo da frequência e período para oscilações de
pequena amplitude.
Figura 1: Esquema de pêndulo simples
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Fonte: Adaptado de CEPA, Instituto de Física da USP (2021).
Em que representa o ângulo de abertura do pêndulo, m a massa da partícula presa à corda
de comprimento l e massa desprezível, s o valor percorrido pela massa m, em função do ângulo , P
o peso relativo à massa m e a tração na corda.
O objetivo geral deste artigo é utilizar o conceito de pêndulo simples em abordagens teóricas
e propostas de experimentos sobre o tema oscilações mecânicas com uso de materiais de baixo
custo e plataformas digitais de simulação.
Como objetivos específicos, destacam-se a verificação teórica da dependência do período
de oscilação em função da massa dos pêndulos e o cálculo teórico aproximado da aceleração da
gravidade local, por meio de análise gráfica e matemática de dados coletados de experimentos com
modelos de pêndulos simples.
Apesar deste artigo não englobar a realização de práticas experimentais propriamente ditas,
foram discutidas propostas de experimentos de pêndulos simples com uso de materiais de baixo
custo, ou em laboratórios virtuais de simulação, para verificar a independência do período de oscilação em função da massa e da amplitude, experimentos estes que podem ser adaptados para uso
em sala de aula no ensino fundamental e médio.
Além disso, verificar que nestes casos, o período teórico de oscilação em pêndulos simples,
depende apenas do comprimento do fio de massa desprezível e da aceleração da gravidade local.
Justifica-se este estudo, pois as oscilações mecânicas e fenômenos periódicos estão presentes dentro das competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), em
disciplinas como Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com aplicações práticas
e teóricas desses conhecimentos.
EQUAÇÕES PARA ANÁLISES EM SISTEMAS DE PÊNDULOS SIMPLES
Considerando o esquema da Figura 1, quando a corda é fixada num ponto (no teto, por exemplo) o corpo preso à corda se move num movimento circular, mas não uniforme (CEPA, 2021). A
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componente tangencial da força é dada pela Equação 1:
Equação 1
Para ângulos pequenos, pode-se fazer a aproximação com a Equação 2:
Equação 2
Assim, a aceleração tangencial é calculada com o uso da Equação 3:

Equação 3
Do movimento circular do pêndulo, em torno da posição de equilíbrio, a aceleração é calculada
por meio da Equação 4:

Equação 4
A variação da posição angular (θ) da partícula ao longo de uma trajetória circular, por unidade
de tempo é chamada velocidade angular ω. Assim podemos definir a velocidade angular ω como
descrito na Equação 5:

Equação 5
Com a Equação 6, calcula-se a velocidade escalar v da partícula, também chamada velocidade
tangencial e está relacionada à velocidade angular ω.
Equação 6
O movimento é, portanto, harmônico simples, com x(t) = A.cos(wt+ρo) e, pela definição de

aceleração, obtém-se a Equação 7:

Equação 7
Onde o valor percorrido pela massa m, em função do tempo t, é s = x(t). Portanto, simplificando
a Equação 7, usando s = x(t), obtém-se a Equação 8:

Equação 8
O período do pêndulo simples é T = 2π/w. Então, este período pode ser calculado por meio
da Equação 9:
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Equação 9
A frequência é f = 1/T, como mostra a Equação 10:

Equação 10
Para oscilações de pequena amplitude, o período do pêndulo simples não depende deste fator.
Essa observação foi verificada experimentalmente por Galileu (1564 – 1642), propriedade conhecida
como isocronismo do pêndulo (CEPA, 2021).
Como visto na Equação 9, para o pêndulo simples, o período não depende do ângulo inicial
ou da massa da partícula. Nesses casos, o período está relacionado com o comprimento l da corda
a qual o corpo de massa m é acoplado e a aceleração da gravidade local. Considerando-se que a
aceleração da gravidade local é constante, é possível realizar formulações matemáticas e experimentais para estimar este valor (PEREIRA, 2013).
Nos casos em que a amplitude de oscilação não for pequena, deve-se utilizar a Equação 11,
com o número suficiente de termos da série, para melhor precisão dos resultados teóricos ou experimentais, em função de To (calculado com a Equação 9) e do ângulo de amplitude máxima (TOGINHO
FILHO; ZAPPAROLI;& PANTOJA, 2012).

Equação 11
A partir de um intervalo de tempo medido , e do número de oscilações observadas n, experimentalmente, para um caso de pêndulo simples, semelhante ao ilustrado na Figura 1, é possível
calcular o período T, na forma da Equação 12:

Equação 12
Conforme Pereira (2013), o erro relativo da Equação 9 para valores experimentais de T é de,
aproximadamente 0,1 segundo, considerando o tempo de resposta do olho humano.
O desvio do valor de período teórico, em relação ao experimental, pode ser calculado com o
uso da Equação 13.

Equação 13
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PRÁTICAS EXPERIMENTIAS PARA VERIFICAR A INDEPENDÊNCIA DO PERÍODO DE OSCILAÇÃO EM RELAÇÃO À MASSA E AMPLITUDE DO PÊNDULO
Para realizar este experimento, podem ser utilizados diversos materiais de baixo custo para
a construção do pêndulo, inclusive materiais recicláveis, em que o professor pode dar liberdade à
criatividade própria e dos estudantes.
Pereira et al. (2021), fazem a demonstração experimental da independência da amplitude
e massa com pêndulo em haste de barbante de comprimento de 30 cm e massas de bolinhas de
madeira de 1g a 16g. Com o uso do transferidor, foram medidos 3 ângulos de 30º, 45º e 60º, com
desenho dos mesmos em uma folha de papel, sendo esta a referência para a posição do ângulo θ,
em relação à posição de equilíbrio dos pêndulos.
As bolinhas de madeira podem ser compradas ou confeccionadas. Em caso de confecção
pelos alunos, deve-se ter acesso a balança digital para aferir as massas. Já os comprimentos dos
fios podem ser medidos facilmente com auxílio de uma régua milimetrada (PEREIRA et al., 2021).
Pereira et al. (2021), demonstram experimentalmente que o período de oscilação de pêndulos
simples, para baixas amplitudes, independem do ângulo θ. Para verificar, os pêndulos foram deslocados da posição de equilíbrio (inicialmente a 270º, em relação à posição vertical do pêndulo) para
a posição do ângulo θ (deslocamentos de 30º, 45º e 60º, em relação ao eixo vertical).
Em todos os casos, o período foi praticamente o mesmo e próximo ao valor teórico, ou seja,
calculando com uso da Equação 9, considerando o comprimento de fio l = 0,30 m e aceleração da
gravidade local g = 9,81 m/s², obtém-se o período T = 1,099 s, sendo que o valor experimental foi de
1,10 s, desvio inferior a 1%. Esse resultado evidencia que o período de oscilação não depende da
massa ou amplitude, em sistemas de pêndulos simples (PEREIRA, et al., 2021).
POSSÍVEIS PRÁTICAS PARA EVIDENCIAR A DEPENDÊNCIA DO PERÍODO DE OSCILAÇÃO
EM FUNÇÃO DO COMPRIMENTO DO FIO E DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE LOCAL
Das observações anteriores, em pêndulos simples, o período não depende da massa ou
amplitude de oscilação.
Portanto, para verificar a dependência em relação à gravidade e comprimento do fio, pode-se
construir pêndulos de massas todas iguais, por exemplo, com bolinhas de madeira de 1g e comprimentos de fio variando de 20 cm a 30 cm.
Se forem realizadas práticas experimentais, recomenda-se, em cada caso, calcular o período
de oscilação teórico e experimental para amplitudes de entre 45º e 60º, de cada pêndulo e observar
as variações em função do comprimento do fio (PEREIRA et al., 2021).
Para simulações numéricas, basta utilizar a Equação 9 e variar o comprimento do fio entre 20
cm e 30 cm, considerando g = 9,81 m/s² e pedir para os alunos investigarem os resultados teóricos.
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Neste caso, é interessante auxiliar os alunos na construção de gráficos e tabelas, com a finalidade de observar padrões nos resultados das simulações numéricas. Por exemplo, o professor pode
questionar sobre resultados esperados de período para comprimentos de fios maiores ou menores
que os utilizados na simulação numérica ou experimental e propor desafios em termos de deduções
e demonstrações matemáticas das equações destacadas neste artigo ou em livros didáticos de física
sobre oscilações mecânicas (PEREIRA et al., 2021).
O laboratório virtual da plataforma PhET (2021), permite a análise de vários experimentos sobre
o tema deste artigo, tais como: movimento harmônico simples, período e frequência, conservação
de energia, entre outros.
É possível planejar práticas de laboratórios virtuais para que os alunos realizem projetos
experimentais para descrever variáveis que influenciam no movimento do pêndulo, verificação
quantitativa dessas variáveis, explicação do significado dos princípios de conservação de energia,
prever variações de frequências e determinar acelerações da gravidade de planetas (PHET, 2021).
A BNCC (2018), destaca competências e habilidades relacionadas ao uso de tecnologias
digitais, uma vez que estas permitem:
Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico
e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências
da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais,
e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e
por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC)
(BNCC, 2018, p.553).

Os experimentos em laboratórios virtuais são, por natureza, de baixo custo, por não utilizar
materiais físicos. Além disso, pode-se democratizar o estudo de fenômenos físicos, uma vez que
amplia-se o acesso a softwares de simulação computacional para mais estudantes.
Neste momento, um dos grandes desafios é que alunos e professores de todo Brasil tenham
acesso à internet e equipamentos com configurações adequadas para que sejam aproveitadas as
oportunidades de conhecimentos disponibilizadas pelas plataformas virtuais de aprendizagem em
simulações de experimentos científicos (LIBERALI et al., 2020).
CALCULANDO A ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE LOCAL, UTILIZANDO DADOS DA PRÁTICA
EXPERIMENTAL COM PÊNDULOS SIMPLES
Pereira et al. (2021), demonstram por meio de dados teóricos e experimentais métodos para
obtenção do valor da aceleração da gravidade local.
A prática consiste em calcular os períodos teóricos e experimentais, construir um gráfico com
esses dados e, por meio de linearização destes, calcular o valor da aceleração da gravidade.
Conforme Pereira et al. (2021), uma maneira de analisar a relação entre período e comprimento
do fio, com a linearização numérica dos dados, é tomando o quadrado de ambos os lados da Equação
9. Assim, obtém-se a relação da Equação 15:
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Equação 15
A Equação 15 remete a uma função polinomial de grau 1, do tipo y = k.x, onde: T² = y (s²), x
= l (m) e k é a constante que pode ser encontrada graficamente, pois, da Equação 16:

Equação 16
Considerando dois pontos do gráfico de T² em função de l, P1 (l1, T²1) e P2 (l2, T²2) é possível
calcular o valor de tg, pela relação da Equação 17:

Equação 17
A partir desses valores, isolando g, na Equação 16, é possível estimar a gravidade local com
o uso da Equação 18:

Equação 18
Como bases nessas relações, Pereira et al. (2021), realizam os cálculos utilizando dados do
gráfico da Figura 2, que ilustra valores de período na forma T² em função dos comprimentos dos fios
l, com base em resultados obtidos experimentalmente (Texp).
Figura 2: Gráfico utilizado para obtenção do valor da gravidade local.

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2021).
Da Figura 2, tomando os seguintes pontos, P1 (0,20; 0,805) e P2 (0,30; 1,207) e utilizando a
relação da Equação 17, tem-se que:
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Dessa forma, o valor do ângulo equivale a: .
Assim, com a Equação 18, obtém-se a aceleração da gravidade local:

O desvio do valor da gravidade local 9,82 m/s² obtido por meio de dados experimentais, em
relação ao valor de g = 9,81 m/s² considerado na literatura é inferior a 1%.
Concluindo, foi possível obter o valor da gravidade local, por meio dos dados experimentais de
períodos de tempos coletados, considerando o modelo matemático de pêndulo simples (PEREIRA
et al. 2021).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo das oscilações mecânicas abre novos horizontes para o ensino-aprendizagem de
Física, tanto nos anos finais do Ensino Fundamental II, como no Ensino Médio. Em cada ciclo, pode-se
priorizar conhecimentos ou grau de aprofundamento, por meio de análises teóricas e experimentais.
O mais interessante dessas análises é que o pêndulo simples permite fazer investigações
importantes sobre período, frequência e amplitude de oscilações mecânicas, que podem ser relacionadas com a Matemática e habilidades e competências em Ciências da Natureza e suas Tecnologias,
presentes na Base Nacional Comum Curricular. O professor pode usar conceitos teóricos e trazer
exemplos do cotidiano, de equipamentos e sistemas tecnológicos que utilizam aspectos de oscilações
mecânicas em seus projetos conceituais e de funcionamento.
Foi verificado que o ângulo que representa a amplitude de deslocamento em relação à posição
de equilíbrio do pêndulo e sua massa, não causam influência nos resultados teóricos de período de
oscilação em sistemas de pêndulos simples. O período e frequência de oscilação dependem apenas
da aceleração da gravidade local e do comprimento do fio do pêndulo, comprovado por meio das
equações teóricas e análise dos dados descritos neste artigo.
Observou-se que é possível calcular o valor aproximado da aceleração da gravidade, por meio
de práticas experimentais de baixo custo, utilizando modelos e conceitos teóricos para pêndulos
simples.
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RESUMO
A escola é uma instituição que tem como objetivo possibilitar ao educando a aquisição do conhecimento formal e propor o desenvolvimento dos processos de pensamento e, na Educação Infantil,
o brincar torna-se a ferramenta essencial de auxílio no processo de aprendizagem dos alunos. A
brincadeira dá alento à imaginação, desenvolve as suas aptidões, tanto físicas como intelectuais e
proporciona-lhe também compreensão, cordialidade e simpatia para outrem. a brincadeira infantil é
entendida como atividade social da criança, cuja natureza e origem específicas são elementos fundamentais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere.
A brincadeira é de fato um espaço de aprendizado sociocultural, localizado no tempo e no espaço.
Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Educação Infantil; Desenvolvimento Integral.
INTRODUÇÃO
Quando a criança brinca, ela tem a oportunidade de interagir com outras crianças, assim sendo
capaz de aprender a respeitar diferentes opiniões, ser respeitado e respeitando o ambiente escolar,
onde é necessário participar de trabalhos em grupo e individual. É preciso saber que a criança se
desenvolve integralmente em todos os aspectos físico, cognitivo e também emocionalmente, o brincar
será uma ótima ferramenta para que o professor ajude esse aluno na sua aprendizagem.
O brincar também possibilita o desenvolvimento, não sendo somente um instrumento didático
facilitador para o aprendizado, já que os jogos e brincadeiras influenciam em áreas específicas do
desenvolvimento infantil como: a motricidade, inteligência, sociabilidade, afetividade e criatividade.
A problemática que será analisada busca compreender a importância dos jogos e brincadeiras
como subsídios eficazes na construção do conhecimento infantil por meio de estimulações necessárias
na produção de sua aprendizagem. A utilização de brincadeiras e jogos no processo pedagógico faz
despertar o gosto pela vida e leva as crianças a enfrentarem os desafios que lhe surgirem. Nesse
sentido o lúdico pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, seja
ele de qualquer idade, auxiliando não só na aprendizagem, mas também no desenvolvimento social,
pessoal e cultural, facilitando no processo de socialização, comunicação, expressão e construção do
pensamento. Portanto, no presente estudo pretendo mostrar a importância do “lúdico” e como ele,
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os jogos, os brinquedos e as brincadeiras podem ser importantes para o desenvolvimento e para a
aprendizagem das crianças
E entre uma atividade e outra que o professor irá desenvolver atividades lúdicas para os alunos, fazendo uma mediação entre eles, pois assim a aprendizagem acontece de uma maneira mais
tranquila, direcionado e apontando os erros e acertos deles de forma que a criança se desenvolva e
não tenha medo de expor sua opinião, fazendo isso o professor irá estimular o aluno a valorizar seu
aprendizado sem abandonar a sua experiência de vida.
É brincando que a criança constrói seu universo, manipula e traz para sua realidade situações
inusitadas do seu mundo imaginário assim, o brincar garante a aprendizagem de várias habilidades
dentro de um desenvolvimento prazeroso. O presente trabalho tem por objetivo discutir sobre a importância do brincar no processo de desenvolvimento da criança, sobretudo na Educação Infantil que
é a primeira etapa da Educação Básica, visando à ludicidade como caminho para a aprendizagem
e a construção do conhecimento de jogos e brincadeiras.
Os jogos e brincadeiras fazem parte dos costumes de todas as culturas humanas e são primordiais como elementos de identificação das mesmas. Nos jogos e brincadeiras indígenas estão
expressas suas lendas, seus mitos e suas histórias de origem do mundo; no Jogo de Mancala, oriundo do continente africano, se expressam os conceitos da semeadura e colheita de forma lúdica; as
origens do Xadrez nos remetem ao oriente, reis, damas e palácios.
A escolha do tema justifica-se pelo fato que o brincar e o lúdico é uma forma de desenvolver
a criatividade, os conhecimentos de jogos, música e dança. Sendo que o intuito é educar, ensinar, se
divertindo e interagindo com os outros, o lúdico está em todas as atividades que despertam o prazer,
contribui de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, é de fundamental importância
para o desenvolvimento físico e mental da criança, auxiliando na construção do seu conhecimento
e na sua socialização, englobando aspectos cognitivos e afetivos. Promover a espontaneidade do
brincar leva a criança a explicitar diferentes percepções concebidas dentro do seu contexto familiar
e social, durante as brincadeiras, adquirem iniciativa e autoconfiança.
O olhar sobre o lúdico não deve ser visto apenas como diversão, mas sim, de grande importância no processo de ensino-aprendizagem na fase da infância. A criança ao brincar e jogar se
envolve tanto com a brincadeira, que coloca na ação seu sentimento e emoção. Pode-se dizer que
a atividade lúdica funciona como um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e
sociais, portanto a partir do brincar, desenvolve-se a facilidade para à aprendizagem, o desenvolvimento social, cultural e pessoal e contribui para uma vida saudável, física e mental.
Ao brincar a criança também adquire a capacidade de simbolização, permitindo que ela possa
vencer realidades angustiantes. O brincar é um impulso natural da criança, que aliado à aprendizagem
torna-se mais fácil à obtenção do aprender devido à espontaneidade das brincadeiras vivenciadas
de uma forma intensa e total.
OPINIÕES DO DESENVOLVIMENTO LÚDICO NO ENSINO
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Desta forma, para muitos psicólogos, pedagogos e psicopedagogos, o trabalho realizado com
o lúdico em sala de aula permite desenvolver em cada aluno aspectos relevantes que são importantes
para a sua vida pessoal e intelectual como, por exemplo, permitir com que haja o desenvolvimento da
sociabilidade, inteligências múltiplas e criatividade. Através de atividades lúdicas, o relacionamento
entre alunos pode ser melhorado ou fortalecido, assim como criar várias oportunidades para que
eles aprendam a jogar de forma mais ativa. As crianças têm a oportunidade de aprender a aceitar
as regras e as respeitá-las por meio do reforço dos conteúdos aprendidos, o que pode ocasionar na
aquisição de novas habilidades (WALLON, 1979).
Segundo os conceitos de Wallon, quando falamos de atividades lúdicas, estamos mostrando
que a criança pode estar em uma atividade de entretenimento, ou seja, uma atividade que diverte
as pessoas envolvidas, o conceito do lúdico está relacionado ao ludismo, uma atividade relacionada
com jogos, brincadeiras, com o simples ato de estar brincando.
Para o autor, ao mencionar a criança aprende brincando, está relacionado ao conceito do
lúdico que são essenciais na aprendizagem das crianças, pois esta tarefa se faz muito importante,
principalmente para as crianças terem a noção de que aprender pode ser divertido, iniciativas lúdicas
potencializam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos (WALLON,
1979). De acordo com Wallon (1979):
A criança aprende muito ao brincar, que aparentemente ela faz apenas para distrair-se ou
gastar energia é na realidade uma importante ferramenta para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social, psicológico (WALLON. 1979, p. 45).

Algumas atividades lúdicas objetivam a aprendizagem por meio de ações, brincadeiras e brinquedos prazerosos que são realizadas de forma livre, espontânea, sem regras, ou competições entre
as crianças. Portanto, atividades lúdicas são importantes para a memorização de fatos ou dados,
que estabelece de forma significativa, assim como as interações entre as crianças que promovem
melhor convívio social e desenvolvimento psíquico-emocional (WALLON, 1979).
Ao contrário do que se possa imaginar, uma atividade lúdica não gera competições e nem
possíveis traumas, pois os alunos aprendem a lidar com as frustrações de modo sensato e adquirem
maior concentração e autoconfiança. O Lúdico apresenta valores específicos para todas as fases
da vida humana, pois na educação infantil e na adolescência a finalidade do lúdico é essencialmente pedagógica, ou seja, a criança ou o jovem enfrenta uma resistência à escola e ao ensino, pois
as disciplinas não são lúdicas, são cansativas, exaustivas muitas vezes, dificultando a atenção e o
prazer por aprender.
A convivência de forma lúdica e prazerosa com a aprendizagem proporcionará a criança
estabelecer relações cognitivas às experiências vivenciadas, bem como relacioná-la as demais
produções culturais e simbólicas conforme procedimentos metodológicos compatíveis a essa prática. O relacionamento entre professor e alunos pode ser melhorado ou fortalecido com a oferta de
atividades lúdicas, onde aprendem a jogar de forma mais ativa, com isso as crianças possuem a
oportunidade de aprender e aceitar as regras além de cumpri-las e respeitá-las por meio do reforço
dos conteúdos aprendidos, o que pode ocasionar na aquisição de novas habilidades. Portanto, de
acordo com Papalia (1981):
As atividades lúdicas preparam a criança para o desempenho de papéis sociais, para a
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compreensão do funcionamento do mundo, para demonstrar e vivenciar emoções. Quanto
mais a criança brinca, mais ela se desenvolve sob os mais variados aspectos, desde os
afetivo-emocionais, motor, cognitivo, até o corporal (PAPALIA: 1981, p.32).

AMPLIAÇÃO DOS JOGOS E SUA ORIGEM
O jogo, o brinquedo e a brincadeira são essenciais para o processo de desenvolvimento da
criança. Para embasar o estudo faz – se necessário analisar quais as definições os autores utilizam
para estes termos:
Tentar definir jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a palavra jogo cada um pode entendê-la de forma diferente. Pode-se estar falando de jogos políticos, de adultos, crianças, animais
ou amarelinha, xadrez. Por exemplo no faz de conta, há forte presença da situação imaginária; no
jogo de xadrez, regras padronizadas permitem a movimentação das peças (KISHIMOTO, 1997, p.13).
Entre todos os povos, a prática dos jogos sempre existiu nas festas populares, das quais
participavam tanto as crianças como os adultos. Havia jogos para todas as idades, e eram uma maneira de transmissão dos conhecimentos de geração para geração. A brincadeira não tinha tempo
específico, nem idade própria para acontecer. As crianças brincavam com objetos da vida do adulto,
e essa era uma forma de exercitar os papéis que mais tarde iriam desempenhar.
Historicamente, o jogo sempre se constituiu em uma forma de atividade com sentido e função
social que hoje parece ter se perdido com o passar dos tempos. Bosi (1987) retrata como o jogo era
caracterizado em algumas culturas, por exemplo, na Mesopotâmia jogava-se o jogo de Ur, um jogo
de tabuleiro que data aproximadamente 3500 anos a.C .
No Egito existia o Sénat, um jogo de percurso que tinha significado religioso, pois eles acreditavam ser o jogo da passagem da vida para a morte onde era necessária a luta da alma do jogador
contra o mal ou com forças inimigas, que vagam do nada. A autora ainda relata que os gregos foram
os povos que mais fizeram uso do jogo como prática esportiva e de lazer, com o auxílio de objetos
como bolas, aros, armas rudimentares, bonecas e o ioiô, e que a cultura romana deixou registrada a
paixão pelas práticas lúdicas visto que era muito comum entre todas as classes sociais assim como
dos teatros e dos circos, considerando assim que os gregos e os romanos, talvez tenham sido os
primeiros a considerar o valor do jogo na infância e a importância na educação das crianças.
Segundo Kishimoto (1997), a compreensão de jogo está associada tanto ao objeto, que é o
brinquedo, quanto à brincadeira. É uma atividade que fazemos de forma mais estruturada e organizada em que se utilizam regras mais explícitas. Como exemplos o autor cita: jogo de mímica, de
cartas, de tabuleiro, de construção, de faz-de-conta, etc. O autor ainda enfatiza qual a função do
jogo quando utilizado como ferramenta de ensino para crianças:
Os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos diferentes jogos e formas de jogar. Este tem função de construir e desenvolver uma convivência entre as crianças
estabelecendo regras, critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social e
a democracia, porque enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência
social (KISHIMOTO, 1997, p.15).
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A brincadeira refere-se à ação do brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma
atividade não estruturada, sem necessidade de orientação:
A brincadeira fornece ampla estrutura básica para a mudança da necessidade e da consciência, criando um novo tipo de atividade em relação ao real. Nela aparecem à ação na
esfera imaginativa numa situação de faz-de-conta, a criação das intenções voluntárias e a
formação dos planos da vida real e das motivações volitivas, construindo-se assim no mais
alto nível de desenvolvimento pré-escolar (VYGOTSKY, 1991, p.117).

Na brincadeira a criança pode brincar tanto individualmente quanto coletivamente e a existência e utilização de regras não limita a ação do brincar, pois a criança poderá modificá-la, podendo
ausentar-se, incluir novos pares, modificar suas regras, enfim, existe assim uma maior liberdade de
ação. Para Friedmann (1996), o jogo é uma atividade dinâmica que se transforma de um contexto
para o outro, de um grupo para outro, e por isso a sua riqueza e qualidade de transformação não
podem ser ignoradas.
O jogo pode se tornar uma estratégia didática quando as situações são planejadas e orientadas pelo adulto visando a uma finalidade de aprendizagem, isto é, proporcionar à criança
algum tipo de conhecimento, alguma relação ou atitude. Para que isso ocorra, é necessário
haver uma intencionalidade educativa, o que implica planejamento e previsão de etapas
pelo professor, para alcançar objetivos predeterminados e extrair do jogo atividades que lhe
são decorrentes (RCNEI 1998, V.3, p.211).

As brincadeiras são apenas instrumentos que auxiliam as crianças a se desenvolver da melhor maneira em todos os aspectos, trabalhando sua criatividade, seu intelectual e também o físico
(FREIRE, 1996). As brincadeiras devem ser bem planejadas e contextualizadas, visando o desenvolvimento integral das crianças, para isso deve ser utilizada brincadeiras que converse com a realidade
das crianças, que seja possível ela brincar tanto no ambiente escolar como em sua casa com seus
familiares e amigos.
É dentro da brincadeira que o professor se comunica melhor com o aluno, pois é assim que
a criança aprende a conviver com diferente, respeitando regras e aprendendo a ter limites. A brincadeira é o momento que o aluno começa a entender o mundo a sua volta, e ele por si só compreende
sua vivência (FREIRE, 1996).
E por fim, os brinquedos e jogos que trabalham o raciocínio e a importância de obedecer às
regras. Segundo Kishimoto (2000, p. 21):
“O brinquedo contém sempre uma referência ao tempo de infância do adulto com representações veiculadas pela memória e imaginação”. O vocábulo “brinquedo” não pode ser
reduzido à pluralidade de sentidos do jogo, pois conota criança e tem uma dimensão material, cultural e técnica. Enquanto objeto, é sempre suporte de brincadeira. É o estimulante
material para fluir o imaginário infantil. E a brincadeira? “É a ação que a criança desempenha
ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica (KISHIMOTO, 2000,p. 21).

A criança é um ser único e singular, cada uma tem sua vivência e experiências, é neste momento da construção da sua personalidade que ele se transforma com relação ao seu convívio em
sociedade. A criança se desenvolve constantemente com a ajuda do brincar e é uma forma de se
integrar e se divertir ao mesmo tempo. Vygotsky (1994) diz que:
O brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina a desejar, relacionando
seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. Dessa maneira as
maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro
tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade (VYGOTSKY, 1994, p.131).

Os jogos e brincadeiras têm um papel muito importante na educação, pois permitem aos edu46
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candos ter contato com diferentes culturas, contato essencial na busca da tolerância e da convivência
harmoniosa com o outro, de acordo com a UNESCO (1995, p.11):
A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de
nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a harmonia
na diferença. Não só é um dever de ordem ética; é igualmente uma necessidade política e
jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma
cultura de guerra por uma cultura de paz (UNESCO, 1995, p.11).

As Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) evidenciam a importância de conhecer o outro na
educação:
Desde muito pequenas, as crianças devem ser mediadas na construção de uma visão de
mundo e de conhecimento como elementos plurais, formar atitudes de solidariedade e
aprender a identificar e combater preconceitos que incidem sobre as diferentes formas dos
seres humanos se constituírem enquanto pessoas. Poderão assim questionar e romper com
formas de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e
religiosa, existentes em nossa sociedade e recriadas na relação dos adultos com as crianças
e entre elas. Com isso elas podem e devem aprender sobre o valor de cada pessoa e dos
diferentes grupos culturais, adquirir valores como os da inviolabilidade da vida humana, a
liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas.

A igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade com grupos enfraquecidos e vulneráveis política e economicamente. Essa valorização também se estende à relação com
a natureza e os espaços públicos, o respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e
a preservação dos recursos naturais (BRASIL, 2013).
A Base Nacional Comum Curricular (2018) também nos elucida da importância da brincadeira
e dos jogos,
Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além da
ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas (regras, códigos, rituais, sistemáticas
de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre si e
com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos (BNCC, 2018).
Devemos lembrar que o brincar não deve se limitar a educação infantil, ainda segundo a
BNCC (2018):
Os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais possuem modos próprios de vida e múltiplas
experiências pessoais e sociais, o que torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural
e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua interdependência com as
características da comunidade local. É importante reconhecer, também, a necessária continuidade às
experiências em torno do brincar, desenvolvidas na Educação Infantil. As crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado, reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com
vistas a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de maneira a potencializar
a inserção e o trânsito dessas crianças nas várias esferas da vida social (BNCC, 2018).
Os jogos têm um enorme potencial na educação, pois, são uma prática cotidiana dos educandos, segundo Moran (2015) os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos cada vez estão
mais presentes no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas a jogar, a linguagem de desafios,
recompensas, de competição e cooperação é atraente e fácil de perceber. Os jogos colaborativos e
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individuais, de competição e colaboração, de estratégia, com etapas e habilidades bem definidas se
tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas de conhecimento e níveis de ensino.
Os jogos e brincadeiras indígenas são conteúdos obrigatórios na educação básica segundo
a Lei 11.645 que nos elucida: o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e
dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação
da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à história do Brasil (Lei 11.645).
Brincar é muito mais de uma atividade sem consequência para criança. Brincando a criança
recria o mundo em que vive. Com o faz de conta, a criança traz para si uma situação vivida e adaptada à sua realidade e necessidade emocional. Segundo Maluf (2003) brincar é:
•

Comunicação e expressão, associando pensamento e ação;

•

Um ato instintivo voluntário;

•

Uma atividade exploratória;

•

Ajuda as crianças no seu desenvolvimento físico e mental;

•

Um meio de aprender a viver e não a um mero passatempo.

A socialização de uma criança desenvolve harmoniosamente adquirindo superioridade sob o
ponto de vista da independência, confiança em si, adaptabilidade e rendimento intelectual. Brincando
as crianças aprendem a lidar com alguns sentimentos, tais como: ganhos, perdas, frustrações, medo,
raiva, alegrias, tristezas [...] Enfim, uma infinidade de sentimentos que prepara o indivíduo para a vida
social. Além de trabalhar a autoestima, autonomia e fatores motivacionais (MALUF, 2003).
Em casa, na rua e especialmente, nos Centros de Educação Infantil, o direito à brincadeira é
reconhecido por poucos como essencial para o desenvolvimento humano. Entende-se que a escola é
o lugar onde as possibilidades de aprendizagem são inúmeras devido à diversidade existente. Porém,
a criança aprende melhor brincando, e grande parte dos conteúdos podem ser transmitidos de forma
lúdica, por meio de brincadeiras e jogos. Dessa maneira, o saber se processará naturalmente para a
criança, tornando a escola interativa e envolvente. A criança é um ser ilimitado em sua criatividade.
Para ela, a brincadeira não tem lugar específico, nem hora marcada para acontecer. É uma atividade
livre que não inibe a fantasia, favorecendo o fortalecimento da autonomia (KISHIMOTO, 1998, p. 12).
O brincar é desprovido das regras e disciplinas exigidas pela escola e pelo adulto. Permite à
criança manipular e até realizar brincadeiras em que objetos terão o significado e o sentido
que ela desejar naquele momento. Dá a liberdade de criar suas regras e de, a partir do momento em que as brincadeiras não agradarem mais, mudá-las, sempre buscando o prazer
de brincar (KISHIMOTO, 1998, p. 12).

O jogo infantil desempenha papel importante como o desenvolvimento motor, sendo que o desenvolvimento natural da criança acontecerá com a brincadeira e imitação. A criança é ativa, alegre,
um ser totalmente lúdico, e ao entrar na escola, tudo isso lhe é cortado brutalmente (KISHIMOTO,
1998, p. 12).
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Ela é obrigada a passar horas do dia sentada, imóvel, não podendo brincar, devendo “aprender” algo que julgamos importante, mas que, muitas vezes, para ela não é interessante. Por
isso, sente-se que é necessário haver uma valorização da escola, da família e da sociedade
em geral com relação à ludicidade da criança, do seu brincar, da sua necessidade de movimento próprio. Para ela, brincar é muito sério e importante. E isso se torna fundamental para
o seu desenvolvimento (KISHIMOTO, 1998, p. 12).

A brincadeira, na Educação Infantil, implica prazer e alegria no cotidiano escolar, além de estar
ligada com o sentimento de liberdade. O brincar é uma realidade para as crianças, e isso é suficiente
desde que não sejam impedidas de exercitar sua imaginação. De acordo com o estudo, a educação
precisa rever suas ações, valorizar o que é próprio da criança, o brincar. “Precisa transportar para
o campo do processo do ensino-aprendizagem condições para aumentar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e
motora (KISHIMOTO, 1998, p. 12)”.
Verifica-se, com base nestes documentos, que de fato há uma preocupação legítima em promover melhores condições de desenvolvimento por meio da educação. Nesse contexto, a inserção
do brincar pode constituir-se em um elemento importante para o ensino nas instituições educativas.
Isso porque o brincar é um dos principais processos e uma das atividades mais presentes na infância, em que são construídas as capacidades e as potencialidades da criança (MOYLES, 2002;
PEREIRA, 2002).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando a criança está inserida com brincadeiras, está contribuindo para o processo de socialização das crianças, ou seja, estão oferecendo oportunidades de realizar atividades coletivas,
obtendo efeitos positivos para o processo de aprendizagem além de estimular o desenvolvimento de
habilidades básicas e aquisição de novos conhecimentos.
Os mundos simbólicos das crianças podem ser trazidos por suas brincadeiras e da mesma
forma pode ser ampliado por elas. Assim, entender os tipos de brincadeiras e jogos que mobilizam
determinadas funções no desenvolvimento infantil pode ser de grande valia. Como foi visto, o brincar
e as brincadeiras infantis se dão de forma espontânea tanto nas crianças com nós adultos.
Seguramente que os jogos, as brincadeiras, o lúdico são muito importante no processo ensino
aprendizagem da criança, pois além de aprenderem brincando, possuem várias outras maneiras de
formações, com essas brincadeiras dirigidas, estimula o cérebro, faz pensar, ajuda no processo de
ensino aprendizagem onde ele ocorra de uma forma mais prazerosa.
Com base nos aspectos apontados durante este trabalho, ficou claro que o brincar não é um
elemento meramente de lazer e desconectando no processo do desenvolvimento da criança. Brincar
brota de dentro da criança. Brincando, a criança imita o trabalho, os gestos do adulto. Assim, ela
descobre o mundo. Ela vivencia suas leis sem fazer conceitos lógicos sobre elas. Não é o tempo dos
relógios; não é o tempo planejado; não é o tempo consciente. É simplesmente um tempo especial
e precioso.
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A brincadeira é fundamental para a criança em sua fase de desenvolvimento, é constatado
que a partir do momento em que os professores adotam o lúdico na sua prática pedagógica, estes
interagem com seus alunos formando uma relação de troca de conhecimentos.
Na literatura parece ser de comum acordo entre os pesquisadores do campo educacional a
defesa de que os jogos e brincadeiras em sala de aula são indispensáveis no ato de aprender e que
devem ser introduzidos desde a Educação Infantil, conforme nos mostra a citação a seguir:
Parece ser consenso entre todos os autores da Educação que o jogo é indispensável no ato
de aprender e ensinar de forma vivencial. Referindo-se as crianças, os autores são unânimes quando
dizem que o jogo é a base epistemológica da educação (HAETINGER, 2008, p. 6).
A escola de educação infantil deve oferecer à criança um ambiente de qualidade e favorecedor
para o desenvolvimento, que estimule as interações sociais e que seja um ambiente enriquecedor
da imaginação infantil, pois é brincando que as crianças aprendem, tornando os momentos de brincadeiras em aprendizagens significativas.
O brincar está diretamente relacionado ao desenvolvimento intelectual da criança, dessa forma, a criança precisa de estímulos tanto no ambiente escolar, quanto familiar, dando oportunidade
de contatos com materiais que dão suporte a uma aprendizagem de qualidade.
A relação do professor com estas crianças tem um peso muito grande contribuindo com a
melhora da afetividade, com lado emocional, além de terem disposição e de ter uma vida social mais
adequada, sabendo conviver com as diferenças, compaixão, sentimentos verdadeiros.
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RESUMO
Falar das tecnologias digitais é um desafio, pois apesar de ser algo comum, quando voltado para
o ensino representa uma tarefa difícil, haja visto, que não deve ser usada apenas como lazer, mas
para apropriação dos conteúdos. O professor tem um papel importante na mediação da construção
do conhecimento pelo aluno, pois é ele quem direciona não só o conteúdo, mas a forma como os
alunos lidam com a máquina. Para fazer uso de tecnologias digitais em sala de aula é preciso ter
uma sequência didática bem planejada e aparelhos compatíveis. É necessário ainda ter uma boa
comunicação com os alunos para que os mesmos compreendam a finalidade do uso do equipamento. Os aplicativos usados devem ser adequados à faixa etária das crianças e dos conteúdos
escolhidos e a avaliação pode ser realizada com o registro do desempenho dos alunos a fim de se
perceber sua compreensão sobre o objetivo da atividade como um todo.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais; Criatividade; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
A relevância do tema que trata do uso de tecnologias digitais na educação infantil é indiscutível.
Não apenas porque a tecnologia está em toda parte ou porque temos que usá-la em sala de aula,
mas principalmente porque ela pode ter grande potencial como instrumento pedagógico a favor do
processo de ensino e aprendizagem.
É comum ouvir entre as pessoas que as crianças já nascem sabendo de tudo, principalmente
quando o assunto é tecnologia.
De acordo com Heywood (2004) as crianças eram vistas como tábuas rasas, folhas em branco, assim consideravam que as mesmas deveriam ser preenchidas e preparadas para a vida adulta
mediante a transmissão de conhecimentos dos adultos. Só a partir dos séculos XV e XVI, crianças
têm um significado diferente e são vistas como indivíduos que necessitavam de cuidados especiais.
Fundamentando em Rousseau (1778) vários teóricos desenvolveram teorias vigentes até hoje
com destaque para Froebel (1852) que segundo Dobrovoski (2015) foi um dos primeiros educadores
a considerar a infância como uma fase decisiva na formação do indivíduo, fundando os primeiros
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Jardins de Infância.
Se percorrermos a história, principalmente no Brasil, é claro percebermos o quanto a criança
ganhou vez e voz.
Hoje em pleno século XXI, as crianças têm uma familiaridade comum com as tecnologias digitais e, podem certamente compartilhar vídeos, acessarem páginas nas redes sociais, baixar filmes e
músicas. São crianças que se movimentam, se comunicam e interagem instantaneamente por meio
da tela do computador, do celular ou do tablet.
As crianças hoje passam horas de seu dia assistindo à televisão, jogando no computador e
conversando nas salas de bate-papo. Ao fazê-lo, elas processam quantidades enormes de
informação por meio de uma grande variedade de tecnologias e meios. Elas se comunicam
com amigos e outras pessoas de maneira muito mais intensa do que as gerações anteriores, usando a televisão, os telefones celulares, os blogs, os wikis, as salas de bate-papo na
internet, os jogos e outras plataformas de comunicação. (VEEN & VRAKKING, 2009, p.29).

Esses novos alunos são chamados de “nativos digitais”, termo usado por Prensky (2001) para
aqueles que nascem rodeados das mais diversas tecnologias e são de uma geração totalmente
imersa nas tecnologias digitais, vivem conectados a diferentes tipos de redes.
O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Antes de falarmos da figura do professor, vamos entender um pouco do espaço escolar.
Os pequenos também têm contato com uma vasta diversidade de informações, acessam
diversas áreas do conhecimento sobre diversos assuntos sem sair de casa. Para essas crianças,
segundo Veen e Vrakking (2009), a escola é um lugar de encontrar amigos mais do que o um lugar
de aprendizagem.
Prensky (2010) afirma que na verdade, como seus cérebros ainda estão crescendo, as crianças
provavelmente gostam desse aprendizado livre mais do que os adultos, desta maneira percebe que
o cérebro dos jovens está se formando de forma mais maleável, com maior plasticidade, ressaltando
maior atividade em áreas que afetam a tomada de decisões e o raciocínio complexo.
A nova geração que aprendeu a lidar com novas tecnologias, que cresceu usando múltiplos recursos tecnológicos desde a infância. Esses recursos permitiram ter controle sobre
o fluxo de informações, mesclar comunidades virtuais e reais, comunicar-se e colaborar em
rede, de acordo com suas necessidades. O Homo zappiens é um processador ativo de informação, resolve problemas de maneira muito hábil, usando estratégia de jogo, e sabe se
comunicar muito bem. Sua relação com a escola mudou profundamente. O Homo zappiens
é digital e a escola é analógica. ” (Veen & Vrakking, 2009, p. 12).

A forma de aprender também pode ser diferente para esses alunos. Eles aprendem por meio
de cliques, toques, telas, ícones, sons, jogos, enfim, uma gama de ações e interações que envolvem
a pesquisa, a descoberta, o desafio, a exploração, a experimentação, a vivência em variadas redes
de conversação online é a geração que está nos bancos da escola contemporânea.
A forma de se comunicar e a convivência com outros sujeitos tem uma forma própria e particular, estão muitas vezes ligados aos espaços digitais virtuais, construindo a chamada “cultura da
virtualidade real” conforme Castells (1999). Essa maneira de viver e conviver dos sujeitos da contem53
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poraneidade gera um movimento tanto para ensinar quanto para aprender, hoje o professor já não
é visto como o único detentor do conhecimento, e tampouco a aprendizagem não ocorre somente
na escola.
Isso não significa que o professor perde sua importância, sua relevância ou será substituído
por máquinas. Muito pelo contrário, seu papel é mais amplo, mas consistente e muito mais participativo que nunca. Santos (2011) diz que a imersão na cibercultura é formativa, isso porque de acordo
com ele, aprendemos em rede e o ciberespaço é um espaço multirreferencial de aprendizagem, pois
permite interatividade com diversas culturas, linguagens, discursos e tecnologias. Nesse sentido,
os processos de aprendizagem começam a sofrer grandes mudanças e a escola necessita atender
uma nova demanda.
Concordamos com Piaget (1990), entendemos que o conhecimento ocorre por meio da reorganização cognitiva, de processos de assimilação, acomodação e adaptação. Ainda Maturana apud
Vaniel e Laurino (2009) mostra que o espaço de convivência que o professor proporciona aos seus
educandos influência nos modos de aprender e, portanto, no modo de convivência que vão gerar,
eles próprios em suas vidas.
Dessa forma, nós educadores precisamos (re) aprender a trabalhar sem fórmulas, sem modelos,
sem planejamentos fechados e definitivos. Precisamos desafiar os estudantes a viverem experiências
modificadoras, a partir da elaboração de seus próprios questionamentos, a realizarem sua pesquisa
a partir dos próprios interesses. Isso não quer dizer que fórmulas e planejamentos devem ficar de
lado, mas que podem ser usados associados a outros processos. O importante é o desafio proposto
pelo professor para que o aluno questione, descubra, investigue, sinta-se perturbado, estimulado a
expressar suas dúvidas e formular questões que sejam de seu interesse.
AS FERRAMENTAS DIGITAIS E AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS
As atividades podem ser trabalhadas mediante projetos interdisciplinares, integrando assuntos e temas diversos. Fagundes, Sato e Maçada (1999) sugerem iniciar o trabalho com os projetos
de aprendizagem, com elaboração das certezas provisórias e das dúvidas temporárias dos alunos,
desta maneira inicia-se o trabalho investigando o que os alunos querem aprender e a partir disso se
inicia a pesquisa que possibilita a reflexão e transformação do conhecimento do senso comum em
conhecimento científico.
Nesse processo o mediador é o professor, que instiga e orienta o aluno em sua aprendizagem.
Com as tecnologias digitais, os processos de aprendizagem podem ter mudado, a flexibilidade no
tempo e espaço e a aquisição da informação por meio de apenas um clique é mais uma maneira de
aprender. Mas não é a única.
Para Biesta (2013), às novas teorias de aprendizagem estão questionando a ideia de que a
aprendizagem seja uma absorção passiva de informações e tem articulado que o conhecimento e
a compreensão são construídos pelos aprendentes, frequentemente por meio da cooperação entre
os aprendentes.
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Assim, usar tecnologias digitais para ensinar e aprender rompe com os espaços da sala de
aula e da escola, favorece o acesso ao universo do aluno, amplia as possibilidades de ensinar do
professor e de aprender da criança.
Porém, é relevante dizer que o uso dos dispositivos móveis na educação ainda é um assunto
que causa muitas discussões. Usar tablets, smartphones e o computador pode causar desconforto
para alguns professores. A razão principal é que muitas vezes não estão preparados para usá-las,
seja por não conhecer, por dificuldades digitais ou porque a escola não tem a infraestrutura e formação necessárias à boa prática do uso de tecnologia na sala de aula.
Conforme Silva (2014), ainda que estatísticas revelem uma crescente presença de tablets, laptops
e celulares na sala de aula, predominam o medo e a resistência dos professores quanto a seu uso
integrado ao currículo e a capacidade de potencializar os trabalhos da docência e da aprendizagem.
No entanto, se bem trabalhados e utilizados, o uso dos dispositivos móveis é um dos principais
instrumentos da modernidade da geração de hoje. O tablet, por exemplo, é um dispositivo pessoal
em forma de prancheta que pode ser usado para acessar a internet, visualizar fotos, organização
pessoal, realização de leituras diversas (livros, jornais e revistas) e jogos. É como um computador
em miniatura.
Moran (2007) afirma que estamos a caminho para uma nova fase de convergência e integração
das mídias: Tudo começa a integrar-se com tudo, a falar com tudo e com todos. Tudo pode ser divulgado em alguma mídia. Todos podem ser produtores e consumidores de informação. A digitalização
traz a multiplicação de possibilidades de escolha, de interação.
Essa mobilidade de certo ponto de vista nos abre espaços e tempos mais flexíveis. O mundo
físico pode facilmente reproduzir-se em plataformas digitais e todos os serviços podem ser realizados
de forma física ou virtual. É inevitável a percepção de um diálogo crescente entre o mundo físico e o
chamado mundo digital, com suas múltiplas atividades de pesquisa, lazer, de relacionamento e outros serviços e possibilidades de integração entre ambos, que impactam profundamente a educação
escolar e formas de ensinar e aprender a que estamos habituados.
OS DESAFIOS PARA TRABALHAR COM AS TECNOLOGIAS DIGITAIS
E por que não aprender usando esses recursos? Certamente que há limitações. Equipar escolas e professores demanda formação adequada, espaços, dinheiro e, ainda, articulação política e
cultural. Entretanto, é possível afirmar que o adequado uso das tecnologias móveis no processo de
aprendizagem é algo que acende a possibilidade de novos horizontes para a educação e nos mostra
as diversas formas de interatividade em busca da aprendizagem significativa.
Castells (1999) diz que esses aspectos tecnológicos existentes, entre outros, permitem compreender que estamos vivendo numa “sociedade em rede”. Essa revolução tecnológica não se caracteriza pela centralidade de conhecimentos e informação, mas sim, pela forma que se aplica para a
geração de novos conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da informação,
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criando uma sucessão de realimentação cumulativa entre a inovação e seu uso.
É possível citarmos ainda de acordo com o autor que a difusão da tecnologia amplifica seu
poder de forma infinita, à medida que os usuários se apropriam dela e a redefinem. As novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem
desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa. Dessa forma, os usuários
podem assumir o controle da tecnologia.
É uma relação muito tênue entre os processos sociais de criação e manipulação de símbolos
e a capacidade de produzir e distribuir bens e serviços. Castells (1999, p.51) nos traz que “pela
primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de produção, não apenas um elemento
decisivo no sistema produtivo”.
Outro autor, Valentim (2009) afirma ainda que os dispositivos móveis são instrumentos que
devem ser aliados à educação, e por meio da mobilidade, a aprendizagem centra-se no aluno e
pode proporcionar a ele uma posição ativa e corresponsável de sua aprendizagem, colaborativa e
construtiva. Logo, podemos dizer que a utilização dos dispositivos móveis na sala de aula viabiliza e
dissemina a educação como um processo de compartilhamento constante e de acesso em qualquer
tempo e espaço.
Diante de todo esse processo, reiteramos mais uma vez a necessidade de se exaltar o papel
do professor, que deve sempre estar atento às constantes inovações e mudanças ao mesmo tempo
em que se apropriam dos novos conhecimentos. O professor deve passar por um processo contínuo
de integração do ensino com a vida prática dos alunos.
Isso porque os alunos crescem com as tecnologias arraigadas no seu mundo pessoal, por
meio dos celulares, computadores, controles remotos, portanto, compreender a forma de se passar
o conhecimento, e como transmitir por intermédio das tecnologias requer um esforço grande do professor e da instituição que precisa se apoderar do conhecimento que permeia esses instrumentos
para expandir sua mera função de entretenimento para um instrumento constituído de artifícios que
trabalhem os aspectos da aprendizagem e estimule a obtenção de conhecimento pelo aluno.
Usar a tecnologia como mediação pedagógica é assunto discutido por Masetto et al (2000)
que pontua que não se pode pensar no uso de uma tecnologia sozinha ou isolada. Seja na educação
presencial, seja na virtual, o planejamento do processo de aprendizagem precisa ser feito em sua
totalidade e em cada uma de suas unidades.
Os autores ressaltam que esse uso exige um planejamento detalhado, de tal forma que as
várias atividades se integrem em busca dos objetivos pretendidos e que as várias técnicas sejam escolhidas, planejadas e integradas de modo a colaborar para que as atividades sejam bem realizadas
e a aprendizagem aconteça. Assim, o professor pode se apropriar dos diversos meios tecnológicos,
antigos ou atuais para ensinar aos alunos os mais variados assuntos, desde que seja a partir de um
planejamento direcionado.
Segundo Libâneo (2008), o processo de ensino é uma atividade conjunta de professores e
alunos, e deve ser organizado sob a direção do professor, com a finalidade de prover condições e
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meios pelos quais os alunos assimilam ativamente conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções.
O professor como mediador junto aos alunos, deve planejar atividades que utilizem as tecnologias como recurso e orientá-los sobre como utilizar determinada ferramenta, pois do contrário, este
processo de aprendizagem pode se tornar inócuo, não atingindo os resultados desejados. Para que
isto não ocorra, é necessário antes de tudo, que o professor tenha o domínio da tecnologia, a partir
de aperfeiçoamento na área e ao entender bem como ela funciona poderá utilizá-la com os alunos,
de modo que por meio da mediação entre professor, aluno e tecnologia, o aluno se torne receptivo
e proativo à aprendizagem mediante o recurso tecnológico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que a educação secular caminha em conjunto com todas as áreas do conhecimento, e que a proposta aqui apresentada é aliar a tecnologia como um recurso pedagógico a mais
no fazer da escola. Não é possível certamente desassociar a tecnologia da educação e a escola enquanto espaço educacional pode se utilizar desse recurso, inserindo em sua proposta as tecnologias
digitais. A incorporação das tecnologias na escola é um dos maiores desafios para os professores,
porque muitos ainda estão ambientados em um modelo tradicional de ensino e aprendizagem.
A partir deste artigo que objetivou refletir o uso das tecnologias digitais na Educação Infantil
como instrumento de aprendizagem, foi possível verificar que alguns autores já se dedicaram a estudar
o fato de que as crianças desde muito cedo têm contato com os mais diversos artefatos tecnológicos.
E que dada a essa familiaridade chegam à escola também esperando esse contato com a tecnologia.
Por meio das reflexões constantes aqui, percebe-se ainda que quando a escola desenvolve
uma proposta pedagógica envolvendo as tecnologias digitais, como o uso de tablets, os alunos tendem a desenvolver mais interesse pelas aulas, se sentem mais responsáveis pela sua aprendizagem
e desenvolvem, sendo consequentemente, mais autônomos.
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RESUMO
O trabalho descreve o debate a respeito da educação financeira nas escolas, pontuando os benefícios que esse ensino pode oferecer aos estudantes. Deu-se especial ênfase ao fato de que, se as
crianças e adolescentes aprenderem hoje a lidar com o dinheiro, se tornarão adultos competentes
quanto a organização e administração financeira, serão mais conscientes sobre a importância da
gestão monetária individual, com planos para o futuro. Vale destacar, que, com o surgimento, da
pandemia do Covid-19, a necessidade desse estudo se tornou ainda mais importante para que as
pessoas consigam se planejar e economizar mesmo em tempos de crise. O artigo demonstra o
sucesso da implantação da alfabetização financeira no currículo escolar, em outros países e o que
falta para o Brasil alcançar, e avançar nesse processo de educação financeira.
Palavras-chave: Finanças; Educação Financeira; Dinheiro; Escola.
INTRODUÇÃO
A escola sempre teve um papel fundamental na vida do ser humano, que vai muito além, da
transferência de conhecimento, da teoria estudada nas diversas disciplinas e, sim, da contribuição
para a formação cidadã dos alunos e promoção da transformação social para o bem comum.
Dado essas circunstâncias, em 1948 a ONU (Organização das Nações Unidas) promulgou
na Declaração Universal dos direitos humanos, o direito a educação escolar a todos os indivíduos.
No Brasil, esse direito é aderido pela Constituição Federal, em seu artigo 205:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).
A convivência e desenvolvimento dos alunos quanto as primeiras relações e aprendizagens
é contribuição da principal instituição de educação formal: a “escola”. É na escola que são criadas
oportunidades para a formação do discente ampliando a sistematização de conhecimentos e habilidade para a prática do planejamento financeiro.
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A educação financeira tem sido assunto importante, comparando uma série de benefícios
que pode voltar para a própria sociedade. O aluno aprende a usar ferramentas que o ajudarão no
planejamento financeiro e, assim, ajudar na construção de um país mais estruturado e próspero.
EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS
O dinheiro sempre foi algo muito importante na vida de todos, pois ele é um meio de se
conseguir o que precisamos e queremos, como: segurança, alimentação, saúde, transporte, entre
outras coisas. Por muitos séculos, a humanidade conviveu com o sistema de troca de mercadorias
conhecida como o escambo, que se desenvolveu, progredindo para o surgimento da moeda e se
tornou a base da economia mundial.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo S&P Ratings Services Global Financial Literacy
Survey (Pesquisa Global de Educação Financeira da divisão de ratings e pesquisas da Standard &
Poor’s), que mediu o nível de educação financeira em 144 países, revelou que o Brasil apresenta
péssimos números referentes a educação financeira, pois ocupa a 74ª posição, atrás de alguns dos
países mais pobres do mundo como Madagascar, Togo e Zimbábue.
A falta de informação e ensino financeiro das crianças e jovens brasileiros promove uma
população adulta, ignorante na administração do próprio dinheiro. Surge uma barreira crítica para
a inclusão da população no sistema financeiro e para o acesso a serviços bancários, como: conta
corrente, poupança ou crédito.
A pandemia de Covid-19 desenvolveu uma crise econômica que impactou a todos, e principalmente no quesito financeiro. Muitos brasileiros foram afetados na redução de renda, alteração
salarial, demissões. Outros adquiram empréstimos e, consequentemente, não conseguiram quitar
suas dívidas, piorando o quadro de suas finanças. Em grande parte, os brasileiros não estavam
preparados e perderam o controle de suas responsabilidades financeiras.
De acordo com a CNC – Confederação Nacional do Comércio, o número de brasileiros endividados, cresceu muito nesse período de pandemia. Toda essa situação trouxe uma pauta, muito
pouco debatida no país, que é a educação financeira.
Refletindo sobre a necessidade de administração e organização financeira, se vislumbra um
cenário diferente, quando desde o ensino básico, os cidadãos tivessem acesso a essas instruções.
Com a adição desse componente na base curricular educacional nas escolas, as famílias
conseguiriam lidar melhor com as crises, as crianças e adolescentes poderiam ter uma organização
financeira individual e, ao longo do tempo, por toda a sociedade.
De acordo com a OCDE, a alfabetização financeira deveria ser obrigatória no currículo escolar
das crianças. Para eles, a matéria faz parte das noções básicas para o desenvolvimento de uma
sociedade mais igualitária, mais justa e que garantirá o melhor desenvolvimento da sociedade.
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BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Entre os principais benefícios da educação financeira, destacam-se:
ADMINISTRAÇÃO / CONTROLE FINANCEIRO
Jovens aprendem a controlar o que ganham e o que gastam. Assim, evitam ficar endividados.
PLANEJAMENTO DAS FINANÇAS
Orientação quanto ao planejamento, esboçando metas e pagamentos. Cuidar para não contrair
dívidas na ação de impulsos.
ECONOMIZAR E POUPAR
Deixar de gastar o dinheiro, desnecessariamente e ter uma reserva de emergência para um
futuro mais seguro. Possibilitar o investimento e multiplicar os rendimentos.
ANALISAR O ORÇAMENTO COM MAIS FREQUÊNCIA
Repensar seus hábitos de consumo e assim ter um estilo de vida mais consciente.
REDUÇÃO DO ESTRESSE
Problemas financeiros costumam afetar não apenas o bolso, como também o humor e até
as relações interpessoais, ou seja, um dos grandes benefícios da educação financeira – ainda que
intangível – é a redução do estresse e o aumento da sua qualidade de vida.
É notável que alguém que aplique esses conhecimentos básicos de educação financeira, no
seu dia a dia, pode se manter estável mesmo com um orçamento mais modesto.
Quem se preocupa com a educação financeira, descobre que uma boa administração das
contas, inclui, não apenas a gestão dos recursos e gastos atuais e cotidianos, como também, o planejamento para o futuro. Esses planos não se restringem apenas ao pagamento de futuras despesas.
Está interligado, também, na realização de sonhos e objetivos individuais e familiares. Dessa forma,
ao administrar melhor sua vida financeira, é possível consumir com mais consciência e investir para
que um melhor rendimento do dinheiro.
CONSEQUÊNCIAS DO ANALFABETISMO FINANCEIRO
PROBLEMA SOCIAL E COLETIVO
Na ausência do conhecimento e organização financeira, uma série de fatores impactam, sobretudo, o nosso país. O enfrentamento serão os problemas sociais e coletivo. Um analfabeto financeiro
não possui controle do que ganha ou gasta, não tem reserva de emergência, consome sem consciência, compra a prazo sem calcular o quanto está pagando de juros, e entre outras problemáticas.
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SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA
Grande aumento de roubos e de pessoas adoecidas, mentalmente, pela má relação com sua
vida financeira.
NA PROFISSÃO
Pessoas que não tem conhecimentos sobre planejamento financeiro, tendem a ficar endividadas e a ter mais problemas também no trabalho, com dificuldades para se concentrar, porque estão
esgotadas com os problemas financeiros. Isto acaba gerando doenças, acidentes de trabalho e até
mesmo pedidos de demissões, para poder retirar as verbas rescisórias.
Vale destacar, que a alfabetização financeira ainda na infância, promove mudanças não apenas imediata no desenvolvimento delas, mas, mudanças duradouras ao longo da vida do indivíduo
e, portanto, de toda a sociedade.
PAÍSES QUE ADOTAM A EDUCAÇÃO FINANCEIRA
O tema: “educação financeira”, não faz parte da cultura brasileira, pois de acordo com pesquisas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA)
somente 42% da população brasileira tem alguma aplicação financeira. Isso ocorre pela ausência da
discussão do tema no ensino doméstico entre pais e filhos, como também pela falta da matéria nas
grades curriculares das instituições de ensino. Logo, quando se trata sobre finanças, nós, brasileiros,
temos muito a melhorar somado ao fato de que o Brasil é um país com alto índice de endividamento.
Em um levantamento da OCDE (Cooperação e Desenvolvimento Econômico), realizado em
abril de 2021, avaliou os conhecimentos de cerca de 117 mil adolescentes de 15 anos de idade, de
ambos os sexos e diferentes realidades socioeconômicas. A pesquisa mostrou que, 39% dos brasileiros afirmaram que assuntos financeiros não são relevantes naquele momento. A média da OCDE
foi de 40%. Já, a porcentagem dos brasileiros que se sentem confiantes em planejar os gastos, tendo
em vista sua situação financeira atual, foi de 49%, enquanto a média da OCDE foi de 60%. Nesse
quesito, sim, há uma diferença maior entre o Brasil e as demais nações.
Em outra pesquisa realizada, não são com os professores que a maioria dos alunos aprendem
sobre finanças. Num dado de 90% dos entrevistados, disseram aprender sobre finanças no ambiente
doméstico, ou seja, recebem alguma orientação com os pais e responsáveis. Sendo assim, o Brasil
é o 13º colocado na lista que avalia o quanto os alunos são expostos a conceitos financeiros nas
escolas.
Analisando os países com notas mais altas, nessa avaliação, a Estônia se destaca, seguida
por Finlândia, Canadá, Polônia e Austrália. O pior desempenho deste levantamento foi da Indonésia.
E isso mostra que há uma clara e larga diferença de educação financeira entre os países.
Alguns países demonstram a importância do ensino sobre educação financeira, colocando-a
como prioridade em suas nações, desde a educação infantil. Isso garante não só o desenvolvimento
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econômico, mas também uma sociedade mais justa e democrática. Um exemplo disso é a Finlândia,
país localizado na Europa, que nos últimos tempos passou por uma das maiores revoluções no ensino
público em todo mundo. De acordo com a OCDE, o sistema de ensino finlandês ocupa o primeiro
lugar, sendo considerado assim um dos melhores do mundo no quesito educação.
Na Finlândia, o sistema educacional é gratuito, não havendo distinção entre classes sociais.
A educação faz parte da cultura dos finlandeses.
Embora a Finlândia tenha um dos sistemas de educação mais avançados do mundo, o país
ainda está em constante reforma. A mais recente foi em 2016. Kirsti Lonka, professora de psicologia
educacional da Universidade de Helsinque, disse que a educação precisa acompanhar o ritmo das
mudanças do mundo. “No futuro, o aprendizado será conduzido por meio de projetos multidisciplinares, que servirão para desenvolver habilidades de resolução de problemas”. Ela também acredita
que as salas de aula vão se transformar, com a integração de novas tecnologias.
Ademais, é importante destacar que na Finlândia, todos os professores são muito preparados,
com a especialização em mestrado, sejam de educação básica ou superior. Cerca de 80% dos
profissionais que lecionam no nível básico, complementam seus estudos continuamente. Isso só é
possível graças a um salário médio anual de US$ 43 mil. E comparação, no Brasil, a média é de US$
13.971, de acordo com relatório da OCDE.
Outros países, além da Finlândia, apresentam os maiores índices de desenvolvimento humano,
indicador social que avalia o desenvolvimento da sociedade na educação, saúde e renda, como a
Noruega, Dinamarca, Suécia, Israel, Canadá, investem em alfabetização financeira para crianças.
Nestes países, os jovens compreendem desde a educação infantil a como manipular o dinheiro, bem
como lidar com as frustrações e felicidades advindas da remuneração pelo dinheiro, identificar o perfil
comportamental correto assim tomar melhores decisões e mais responsáveis ao longo de suas vidas.
Dentre esses e outros motivos, a alfabetização financeira para crianças é uma medida de
estrema relevância a ser adotada como parte cultural em todas as sociedades globais, estando presente não só nas grades curriculares escolares, mas também dentro dos ambientes familiares. Dessa
forma, a humanidade estará mais preparada para enfrentar crises financeiras como a da pandemia
de Covid-19, construindo elementos fundamentais de comportamento do homem diante do sistema
monetário e contribuir para o desenvolvimento de sociedades mais independentes, responsáveis e
justas.
NO QUE O BRASIL PRECISA MELHORAR
O economista e mestre em finanças comportamentais Gerson Caner acredita que a qualidade
ruim da educação de base se reflete na baixa conscientização financeira, pois a educação financeira
vai muito além de dinheiro e finanças.
“Pesquisas comprovam que a consciência financeira reforça a convivência familiar, estreita
vínculos com outros temas relevantes compartilhados em família, ensina a lidar melhor com frustra64
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ções e cria consumidores conscientes e compatíveis com uma economia mais sustentável”, conta.
Caner (2020) analisa que os brasileiros em geral têm elevada disposição ao consumo e baixo
entendimento sobre a necessidade de poupar, devido ao pouco estímulo social e coletivo. Entender
mais de finanças pessoais, auxiliaria as pessoas a evitarem escolhas ruins como utilizar o limite do
cheque especial, pagar apenas parcialmente o cartão de crédito ou emprestar o nome para amigos
e parentes.
Há uma grande parcela de brasileiros no caminho de investir e organizar seu dinheiro de forma consciente, dado o aumento de plataformas e conteúdos sobre finanças, ainda há um caminho
longo a percorrer. A matéria de finanças deveria ser ensinada, assim como ler e escrever, o que
ainda não acontece.
Pensando nisso, o Banco Central iniciou no ano passado a fase piloto do projeto denominado
“Aprender Valor”. O plano gratuito visa apoiar as escolas públicas na prática do ensino de educação
financeira, oferecendo treinamento de professores em plataforma digital. A iniciativa deve entrar
em vigor nacionalmente no segundo semestre e beneficiar 22 milhões de estudantes. Entretanto, a
decisão de adesão ao programa depende da secretaria estadual ou municipal de educação ou da
própria escola. O plano faz parte da agenda do Banco Central. Embora a duração inicial do projeto
fosse de quatro anos, a ideia do BC era torná-lo permanente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação e prática da educação financeira na grade curricular das escolas, desde a
educação infantil, acrescentam muitos benefícios para as crianças e adolescente, tanto no ambiente escolar quanto no espaço familiar. Lidar com a questão financeira é assunto do cotidiano e que
vai, ao longo do processo, transformando os pensamentos e atitudes, capacitando indivíduos mais
conscientes e competentes na administração e organização de seus recursos financeiros. Pessoas
que tem o controle necessário sobre sua renda, seus gastos e o acompanhamento de suas movimentações. Nas pesquisas e relatos de países que investem na educação financeira, como assuntos
de prioridade, há uma conquista e garantia, não só de desenvolvimento econômico, mas de uma
sociedade mais justa e democrática.
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RESUMO
A Educação Especial é como o conjunto de recursos educacionais postos à disposição dos alunos
que em alguns casos poderão necessitá-los de forma temporária e, em outros, de forma contínua
ou permanente. O atendimento de alunos da educação especial requer propostas educacionais
flexíveis e adequadas ao currículo. Isso requer modificações no fazer pedagógico que removam as
barreiras que impedem a aprendizagem e favoreçam a participação efetiva dos alunos no processo
de escolarização. O presente artigo teve como objetivo realizar uma reflexão sobre a importância
do lúdico na aprendizagem com crianças com deficiência intelectual. Para tanto, pretende-se traçar
a trajetória histórica da educação especial e do processo de inclusão; discutir-se a importância dos
jogos e brincadeiras para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno com necessidades educativas especiais e propor-se atividades lúdicas como metodologia de trabalho do professor na sala
de aula. O estudo permitiu compreender que o lúdico é significativo para a criança poder conhecer,
compreender e construir seus conhecimentos tornar-se cidadã deste mundo, ser capaz de exercer
sua cidadania com dignidade e competência. É de extrema importância que a criança descubra e
construa por si mesma os significados por meio de jogos e brincadeiras.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Intelectual; Transtorno do Espectro Autista.
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre a importância do lúdico na
aprendizagem com crianças com deficiência intelectual. Para tanto, pretende-se traçar a trajetória
histórica da educação especial e do processo de inclusão; discutir-se a importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno com necessidades educativas especiais
e propor-se atividades lúdicas como metodologia de trabalho do professor na sala de aula. O artigo
permite compreender que o lúdico é significativo para a criança conhecer, compreender e construir
seus conhecimentos tornar-se cidadã deste mundo, ser capaz de exercer sua cidadania com dignidade. É de extrema importância que a criança descubra e construa por si mesma os significados
por meio de jogos e brincadeiras.
Por meio dos jogos lúdicos, dos brinquedos e das brincadeiras, desenvolve-se a criatividade,
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a capacidade de tomar decisões e ajuda no desenvolvimento motor da criança, além destas razões,
tornam as aulas mais atraentes, evitando a falta dos alunos e o desinteresse.
BREVE HISTÓRICO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS
COM DEFICIÊNCIA MENTAL
A utilização do jogo para o ensino e a aprendizagem de crianças com deficiência mental há
muito vem sendo empregada como tentativa para favorecer o aprendizado.
Atualmente, a utilização de novas tecnologias também têm se destinado a esse fim, representando uma importante estratégia para a educação de alunos com deficiência intelectual.
Estes tipos de atividades despertam as funções sensório-motoras, que são as primeiras fontes
materiais de aquisição do conhecimento da criança, ou seja, ela aprende olhando, tocando, ouvindo
e comparando essas sensações. Segundo Michelet e FRIEDMAN (1992), o estímulo a essas funções favorece a educação de crianças, inclusive aquelas com algum grau de deficiência mental. A
educação especial teve seu primeiro programa sistemático por intermédio dos trabalhos do médico
ltard (1774), considerado o pioneiro na educação de deficientes mentais. Encarregado de educar
Victor de Aveyron (o menino selvagem), Itard (1774) elaborou uma didática e pressupostos teóricos,
que possibilitaram o entendimento de que crianças deficientes mentais são educáveis e podem ser
escolarizadas.
De acordo com Michelet apud Friedman (1992), ao longo de suas experiências, inicialmente
ltard (1774) estabeleceu cinco objetivos para a educação de Victor, como segue:
•

Adaptá-lo à vida social;

•

Despertar a sensibilidade nervosa, por meio de estimulantes;

•

Expandir a esfera das ideias, dando-lhe necessidades novas e multiplicando-lhe as relações
com os seres que o rodeiam;

•

Conduzi-lo ao uso da fala;

•

Exercer simples operações sobre os objetos de sua necessidade, determinando as aplicações sobre os objetos.

Após cinco anos de trabalho, Victor apresentava muitas dificuldades para a aprendizagem
esperada por Itard (1774), como a não aquisição da fala. Foi então que refez seus objetivos pontuando
que não se tratava mais de fazer apelo às possibilidades latentes, mas sim de desenvolver sistematicamente as funções inexistentes. Para tanto, seus objetivos foram apresentados numa nova ordem:
1. desenvolver as funções dos sentidos;
2. desenvolver as funções intelectuais e
3. desenvolver as faculdades afetivas.
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Desde o início, para a consecução dos objetivos estabelecidos por itard (1774) para a educação de Victor, a utilização de jogos aparece como um recurso auxiliar, com a intervenção direta do
instrutor e, a princípio, motivada pelas necessidades básicas:
“O emprego de jogos que aguçam a atenção e a curiosidade poderá ser eficaz, mas somente
se ao cabo de seu manuseio resultar alguma recompensa digerível” (PESSOTTI, 1984, p.
51).

Os jogos criados por ltard (1774) tiveram como característica a associação ao ensino como,
as pranchas de reconhecimento de formas, de cores e letras móveis formando o nome de objetos.
É interessante ressaltar que por meio da interação com esses materiais, Itard buscou estimular em
Victor a atenção, a memória e a imitação, como requisitos para a aprendizagem.
Séguin (1992), sob influência de ltard (1774), estabeleceu um sistema de educação para crianças idiotas (termo da época destinado a deficientes mentais). De acordo com Michelet apud Friedman
(1992), Séguin se preocupou com a larga aplicação de seu “método psicológico” à educação de
crianças em geral. A obra “Rapporis et mémoires sur l’educauon des enfanis normaux et anormaux”
fez dele um dos maiores educadores de sua época.
A chave do método de Séguin (1992) é a distinção estabelecida entre as noções e as ideias.
Diferença fundamental que vai permitir atrelar a educação ao domínio do pensamento. Assim, o ponto
de partida é a educação sensorial para alcançar os níveis mais complexos do pensar.
(...) os sentidos são agentes imediatos das noções, a inteligência é agente imediato das
ideias. Mas a diferença principal entre uma noção e uma ideia é que a primeira aprecia as
propriedades físicas dos objetos e a segunda suas relações; uma aprecia a identidade dos
corpos e a outra suas correlações reais e possíveis. (MICHELET, apud FRIEDMAN, 1992,
p. 165).

Desse modo, a relação da criança com os objetos tem importância fundamental para Séguin,
o que justifica sua preocupação com os materiais empregados na educação infantil e os brinquedos
presentes no cotidiano da criança. Séguin (1992) elaborou e utilizou jogos, que hoje se constituem
nos chamados jogos educativos, como jogos de encaixe, de reconhecimento de forma, seriação de
tamanho, classificação, dentre outros.
Em Hygiène et éducation des idiots (1843), Séguin (1992) afirma que:
“o jogo é o ato mais espontâneo da criança; mas é mais que isso: é para a criança a realização livre e voluntária de uma função fisiológica e psicológica, é uma coisa sacra” (PELICIER;
THUILLIER, apud FRIEDMAN, 1992, p. 166).

De acordo com Séguin (1992), para um deficiente mental jogar, os jogos devem ser escolhidos,
variados e graduados:
A escolha pertence à criança, que frequentemente inventa o que a gente não suspeitaria: a
variedade e a graduação pertencem aos mestres que devem ter cuidado para que o idiota
não faça de um jogo uma rotina, e que ele tenha sempre algo a aprender em seus jogos
como em seus estudos, ainda que sob outra forma. (SÉGUIN apud FRIEDMAN, 1992, p.
166).

Em suas obras, Séguin (1992) indica como os estudos de diversos conceitos como cores,
dimensões e formas podem ser convertidos em jogos que sejam tanto atraentes quanto educativos.
Michelet apud Friedman (1992) ressalta a importância do brinquedo não só na educação, mas
também no cotidiano da criança, sugerindo ainda a confecção de brinquedos que permitam formar
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a inteligência, o caráter moral e artístico das crianças com ou sem deficiência mental.
Na Europa, os pensamentos e os métodos educacionais de ltard (1774) e Séguin (1992) influenciaram a inovação da pedagogia representada pela Escola Nova, que ocorreu principalmente
por intermédio de Montessori (1950) e Decroly (1930).
Montessori difundiu a ideia de partir da educação dos sentidos para a educação intelectual,
com seu método desenvolvido a partir dos estudos de ltard (1774) e, principalmente, de Séguin (1992).
Apesar de não valorizar o jogo e o brinquedo, ela contribuiu com a elaboração de diversos materiais
didáticos; na formação de professores e na adaptação do ambiente e das atividades visando à motivação da criança.
Segundo Lopes (2006), o médico, educador e psicólogo, Decroly (1930) também defendeu
uma escola ativa como método e foi o responsável pela criação e classificação de uma grande
quantidade de jogos e da utilização de atividades lúdicas para a educação de crianças normais e
deficientes mentais.
Outra contribuição importante de Decroly (1930) foi à realização de diversas pesquisas sobre
a psicogênese da criança normal e deficiente medidas de inteligência, evolução da afetividade e do
caráter, sobre o desenvolvimento da linguagem falada e do desenho e sobre orientação profissional,
o que colaborou para uma compreensão maior sobre a psicopedagogia da criança.
Michelet (apud Friedman) (1992) chama atenção para o fato de que os grandes pedagogos
desse período (século XIX e início do século XX) eram médicos e que todos abordaram a pedagogia
a partir da educação de deficientes mentais, antes de se dedicarem ao ensino de crianças normais.
Essa pedagogia da ação deu grande importância à criação de materiais pedagógicos, de jogos como
recurso didático e da educação sensorial.
Desse modo, é possível afirmar que, na educação especial, os jogos sempre estiveram
presentes na elaboração de técnicas e métodos de ensino dos deficientes mentais. Houve, ainda,
grande preocupação quanto à confecção de materiais pedagógicos e de jogos que respondessem
às necessidades de educar essas crianças.
Numa análise da evolução histórica das abordagens educacionais para os deficientes mentais
no Brasil, Mendes apud Friedman (1992) indica que diferentes modelos surgiram ao longo do tempo,
denominados: modelo médico, desenvolvimentista, remediativo-cognitivista, comportamental, psicoeducacional, sociológico e socioecológico.
Segundo Januzzi apud Friedman (1992), a abordagem da educação dos deficientes mentais
sempre esteve calcada em duas vertentes: a médico-pedagógico, centrada na doença e a psicopedagógica, centrada no indivíduo.
Apesar da diversidade dos modelos, que visam ao ensino especial, Mendes apud Friedman
(1992) aponta para uma lacuna entre as metodologias de ensino e a realidade educacional dos deficientes mentais. Se, por um lado, existem várias alterações metodológicas possíveis, uma vez que as
necessidades educacionais especiais. Por outro lado, grande parte dos programas curriculares são
bastante diversificados, no ensino especial, se limitando ao desenvolvimento da prontidão. Trata-se
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de uma metodologia que se resume em treinar os alunos em atividades supostamente preparatórias,
com ênfase na repetição de ações.
Entretanto, algumas pesquisas e experiências pedagógicas, voltadas para a deficiência mental
demonstraram resultados diferentes, não apenas quanto ao desempenho acadêmico, mas também
quanto ao desenvolvimento global destes sujeitos.
Os estudos de Aufauvre, Cunha, Ide, Mantoan, Michelet apud Friedman (1992), entre outros,
têm destacado o valor da utilização do jogo como recurso pedagógico e para favorecer o desenvolvimento de crianças deficientes. Os pressupostos teóricos de Piaget (1991), Vygotsky (1994) também
têm ratificado a eficácia do brincar para o desenvolvimento infantil e influenciado os estudos sobre
o jogo no desenvolvimento e na educação de crianças com necessidades especiais.
No Brasil, há propostas que versam basicamente sobre intervenções pedagógicas que visam a
procedimentos voltados para a estimulação intencional do aspecto cognitivo (Mantoan 1991) e para a
integração social do deficiente mental (Ide 1999). Esses trabalhos exemplificam que os pressupostos
teóricos mais recentes da psicologia, as teorias de Piaget (1991) e Vygotsky (1994) têm influenciado
as novas abordagens na educação de deficientes mentais.
AS DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS DO JOGO SOB A ÓTICA DE AUTORES
Segundo Mantoan (1991), a teoria cognitivista de Piaget (1991), enfatiza que o conhecimento
provém da interação do sujeito com o meio, isto é, por meio das relações estabelecidas com os objetos
e as ações realizadas, o conhecimento é construído pelo sujeito. Esta teoria tem gerado modificações
na compreensão da construção do conhecimento do aluno deficiente mental, influenciando a prática
pedagógica que entende esse aluno como ser ativo e significativo no processo da aprendizagem.
Apesar da teoria de Piaget (1991) não estar diretamente relacionada ao desenvolvimento e
à aprendizagem de crianças com deficiência mental, ela tem influenciado as propostas curriculares
recentes para essa clientela.
O Programa Educacional do Deficiente Mental – PROEDEM, desenvolvido por Mantoan (1991),
tem como pressuposto básico a teoria de Piaget (1991). Em suma, a metodologia utilizada enfoca o
processo de aprendizagem mais que seu produto. Utiliza diversos tipos de atividades, inclusive o jogo,
permitindo a participação ativa do educando na sua escolarização, além de favorecer a estimulação
de todos os aspectos da personalidade do educando.
Silva (1996) analisou o jogo como procedimento didático na educação de deficientes mentais
por meio da análise documental de órgãos oficiais de educação especial, demonstrando que há uma
forte referência à atividade lúdica nas propostas curriculares oficiais mais recentes em educação
especial. Concluiu, ainda, que os estudos da psicologia redimensionam constantemente os processos
pedagógicos na educação especial.
Ao longo dos anos 70, a perspectiva piagetiana revolucionou as antigas práticas pedagógicas
na educação especial. Já no final dos anos 80, entrou em cena o papel do meio e do outro na apren71
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dizagem, por meio da perspectiva de Vygotsky (1994). Nas últimas décadas, essa nova tendência
floresceu no campo da educação e da educação especial, com enfoque sócio-histórico, representado
pelos pressupostos de Vygotsky (1994). Esta abordagem teórica, ao considerar que a mente humana
é social e culturalmente construída, abriu novas perspectivas da análise do processo de construção
do conhecimento da criança deficiente, assim como da concepção de deficiência.
Os estudos de Ide (1999), por exemplo, apontam para uma possível intervenção na prática
pedagógica para deficientes mentais nessa abordagem educativa. No primeiro trabalho, a autora apresenta a importância do jogo, como um recurso na intervenção pedagógica com crianças deficientes
mentais, objetivando auxiliar estes educandos a se tornarem indivíduos pensantes e participantes.
No segundo estudo, relata um programa intensivo de estimulação de atividades perceptivo-motoras
de linguagem oral e escrita, sociais e cognitivas em crianças com deficiência mental e sua interação
no contexto escolar regular.
É interessante ressaltar que tanto as iniciativas de Mantoan (1991) quanto de Ide (1999) enfatizam o processo das atividades desenvolvidas no ambiente escolar, assim como uma participação
ativa dos educadores. Outro dado relevante destes autores é a presença do jogo como uma atividade
importante para a promoção do desenvolvimento infantil e da aprendizagem. Neste sentido, pode-se
afirmar que há alternativas pedagógicas que consideram as capacidades das crianças com deficiência
mental, permitindo o progresso de suas potencialidades.
Vygotsky (1994) investigou o desenvolvimento da criança deficiente a partir dos pressupostos
gerais sobre o desenvolvimento das funções psicológicas, que ocorre por meio das interações da
criança com os diferentes contextos culturais e históricos. Para ele, as leis que regem o desenvolvimento da criança com deficiência mental são as mesmas que regem o da criança normal.
Para Vygotsky (1994), a deficiência não resulta automaticamente em uma disfunção psicológica superior, portanto o ensino especial não deve restringir-se ao ensino de habilidades, mas deve
também tentar desenvolver o pensamento abstrato. Então para entender a deficiência mental, é
necessário primeiramente recorrer ao desenvolvimento e não aos aspectos patológicos.
É preciso, ainda, entender que nessa perspectiva a deficiência tem uma dupla influência no
desenvolvimento: por um lado, é uma limitação que cria obstáculos, dificuldades e prejuízos, por
outro, exatamente porque cria estímulo para o desenvolvimento de vias de adaptação, canais de
compensação.
Segundo Juliani, Paini (2008), a ideia de compensação constitui o núcleo dos estudos de
Vygotsky (1994) sobre a deficiência. Os canais de compensação podem levar do equilíbrio alterado
a uma nova ordem. Embora as funções psicológicas superiores (percepção, atenção, memória) encontrem obstáculos, com base na compensação, eles são superados, por meio de alternativas de
ação que contribuem para a aprendizagem de conceitos e do desenvolvimento da personalidade da
criança, adquiridos pelas interações sociais, desejos, necessidades e motivações. Ao considerar que
o desenvolvimento mental da criança é regulado pela relação com a realidade e pela sua atividade
principal, Vygotsky (1994) chama a atenção dos educadores para esses fatores e sugere atividades,
que tenham sentido para a vida do aluno; relacionadas aos jogos, ao trabalho, ao desejo, a uma
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linguagem viva, social e cultural.
A função didática do jogo reside na possibilidade do desenvolvimento cognitivo por duas vertentes: a de possibilitar avançar além do desenvolvimento efetivo de ação da criança e do fato de
que o processo do jogo é mais importante que o resultado. Assegurar essa função didática significa
garantir a organização do espaço, da variedade e da funcionalidade do material e, principalmente,
da participação do adulto nas atividades. No caso de crianças com deficiência mental, há que se
promover também o interesse pelo brincar.
Conforme McConkey apud Silva (2003), somente nas últimas décadas, tanto o brincar quanto
os estudos sobre as pessoas com deficiência têm sido vistos mais seriamente entre os pesquisadores.
McConkey Silva (2003) refere-se a duas crenças no que se refere ao brincar da criança com
deficiência e que se tornam entraves a uma avaliação do papel do brincar em seu desenvolvimento: a
primeira se refere à ideia de que “a criança com deficiência não brinca” e a segunda de que “brincar
é uma boa forma da criança com deficiência passar o tempo”.
Entretanto, o brincar da criança com deficiência pode não corresponder às expectativas das
pessoas que consideram que esse brincar não é o esperado. Ou o brincar, muitas vezes, é visto
como um benefício para os adultos, no sentido de manter as crianças ocupadas. O Autor conclui
que todas as crianças brincam, não importa quão severa seja sua deficiência e reforça a importância
dessa atividade para o desenvolvimento infantil.
Conforme Aufauvre (1987) e Cunha (1988), na criança deficiente, a atividade lúdica evolui mais
lentamente que na criança sem deficiência, seguindo a mesma progressão, ou seja, as mesmas
etapas de desenvolvimento. Reforçam, ainda, que é preciso ajudá-las a entrar numa brincadeira,
enquanto para as crianças normais isso ocorre de maneira espontânea e natural. Quanto à criança
com deficiência mental, suas brincadeiras se caracterizam pelo atraso na aparição e que possuem
menor diversidade. Há então uma dificuldade geral na utilização dos brinquedos, que está relacionada
à sua evolução mental. Ela fica, geralmente, longo tempo em movimentos imprecisos, necessitando
de mais tempo para explorar e descobrir as possibilidades do brinquedo. De modo geral, a criança
com deficiência mental tem dificuldade de perceber as características dos objetos, dos fenômenos
e das ações. Nesse sentido, Aufauvre (1987) afirma que os jogos de criação e de construção auxiliam essa criança a estabelecer uma relação entre o produto final e os processos de construção.
Nos jogos de regras encontram-se essas mesmas dificuldades, pois ela também tem dificuldade de
realizar sua própria identidade em jogo coletivo. No domínio dos jogos simbólicos, o adulto deverá
saber escolher os brinquedos, colocando-os mais próximo da realidade, para permitir maior troca com
processos necessários. A criança com deficiência mental costuma permanecer fixada ao concreto
por um longo período, apresentando, muitas vezes, dificuldades de simbolizar. Os brinquedos, que
são imagens, representam para essas crianças um nível de distanciamento, e conseguir realizar um
jogo simbólico é uma etapa importante de sua evolução.
Numa perspectiva semelhante, Cunha (1988) afirma que a criança deficiente mental, pelas
dificuldades que apresenta, tem menor possibilidade de aproveitar as situações à sua volta, de extrair
do meio os estímulos provocadores de ação diante do brinquedo. Algumas vezes essas crianças não
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demonstram interesse por brinquedos, nem por atividades lúdicas. Então é necessário incentivá-las
mostrando como os brinquedos funcionam e estimulando sua participação em brincadeiras coletivas.
Para Cunha (1988), todas as crianças precisam de estímulo, mas as crianças deficientes
dependem dessa estimulação para se desenvolverem. No caso da deficiência mental, é preciso
conhecer o nível de desenvolvimento da criança para proporcionar estímulos de seu interesse e de
acordo com suas capacidades, para então fornecer materiais e situações que possam auxiliá-la no
desenvolvimento máximo de suas potencialidades.
Uma iniciativa desenvolvida por pesquisadores da USP, referente à criação de uma plataforma
de games visando à reabilitação e inclusão de crianças com limitações motoras e cognitivas, paralisia
cerebral e distrofia muscular, bem como deficiências intelectuais.
A inclusão é uma grande preocupação do projeto, que tem como objetivo permitir que “as
crianças possam se divertir juntas, ou seja, uma criança que não possui limitações possa
jogar o mesmo game com uma criança com alguma deficiência” (DIAS, 2016, p. 1).

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES INTELECTUAIS
Ao trabalhar com crianças especiais é preciso estar longe de rótulos, estigmas e preconceitos.
É necessário assumir as diferenças de cada indivíduo, favorecendo o seu desenvolvimento educacional e respondendo às suas necessidades individuais no processo de aprendizagem.
A Educação Especial é uma modalidade da Educação Comum, e não se diferencia desta na
sua essência, ou seja, nos seus objetivos, nas suas finalidades, mas sim nos recursos metodológicos que precisam ser utilizados, de maneira que possa auxiliar ao máximo o desenvolvimento das
condições e potencialidades reais dos indivíduos, visando a sua aprendizagem, integração social,
auto realização, bem como a sua independência, sem, no entanto, transformá-los em desiguais.
Pode-se afirmar que a aprendizagem acadêmica de alunos com deficiência intelectual processa-se de forma mais lenta, e que a criança com deficiência intelectual apresenta maior dificuldade
na apreensão de conceitos abstratos.
Considerando-se estas características, faz-se necessário a elaboração de estratégias educacionais que atendam à maneira de processar e construir suas estruturas cognitivas, priorizando o
uso de materiais concretos e, principalmente, o uso de estratégias metodológicas lúdicas, como os
jogos e as brincadeiras.
Os jogos, brinquedos e as brincadeiras fazem parte do mundo da criança, pois o brincar está
presente na humanidade desde o seu início.
Huizinga (1971) reforça este conceito quando afirma que o jogo constitui uma das principais
bases da civilização. Na sociedade primitiva, verifica-se a presença do jogo, tal como nas crianças
e nos animais, e desde a origem, nele se verificam todas as características lúdicas: ordem, tensão,
movimento, mudança, solenidade, ritmo, entusiasmo. O jogo, portanto, é sem dúvida, uma atividade
muito importante na educação. Portanto, educadores que trabalham com crianças deficientes intelectuais, não podem ficar alheios ao brinquedo, aos jogos e às brincadeiras; pois tais atividades são
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o veículo do seu crescimento, possibilitando à criança explorar o mundo, descobrir-se, entender-se
e posicionar-se em relação a si mesma e à sociedade de forma natural. Pode-se dizer então, que o
emprego do lúdico com crianças deficientes intelectuais facilita o desenvolvimento do seu potencial,
se houver estimulação adequada. Sendo assim, cabe a cada professor organizar e adaptar os jogos
de acordo com o nível dos seus alunos, a fim de favorecer o seu desenvolvimento. O que significa
que o jogo é um recurso importante a ser utilizado pelo professor, desde que ele tenha clareza do
seu papel, e de que os jogos precisam estar correlacionados à proposta e aos objetivos pedagógicos
que se espera atingir.
Portanto, devem estar inseridos nas atividades curriculares já no momento do planejamento
das aulas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo proporciona conhecer melhor o papel do lúdico na educação especial. Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender, mas é muito mais que isso. Brincar é experimentar-se,
relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, compreender-se, confrontar-se, negociar-se, transformar-se,
ser. Na escola, a despeito dos objetivos do professor e de seu controle, a brincadeira não envolve
apenas a atividade simbólica, forma de interação com o outro. Acreditamos que a participação do
adulto educador nas brincadeiras das crianças deficientes, deve ter como objetivo, desenvolver a
capacidade geral da criança de tomar iniciativa para brincar. Neste sentido, é indispensável uma
interação efetiva, o adulto deve fazer parte do jogo, brincar com as crianças, não só numa perspectiva pedagógica, mas também numa perspectiva de troca, de companheirismo e da brincadeira. Tal
atitude torna possível uma maior interação entre os educadores e as famílias das crianças, podendo
facilitar a intervenção junto às famílias, por meio das atividades lúdicas.
Por meio de brincadeiras a criança aprende a respeitar regras, supera desafios. E aprende a
conviver com as diferenças do outro.
Desta forma, o desafio está em buscar o lúdico por meio das atividades proporcionadas pelo
professor, ressaltando o ensino aprendido nas brincadeiras que são oferecidas. Cabe então, a nós
educadores e pais criarmos mecanismos para que os filhos e alunos contribuam para a construção de
um mundo mais equilibrado e mais saudável, pois as brincadeiras e jogos são elementos indispensáveis para que haja uma aprendizagem com divertimento, proporcionando prazer no ato de aprender.
Diante das pesquisas de leitura em embasamentos teóricos, conclui – se que o lúdico é uma
ferramenta de trabalho enriquecedora no fazer pedagógico, As atividades lúdicas determinam fatores
decisivos na educação das crianças, os jogos e as brincadeiras são de suma importância, instrumento estimulador voltado para o processo de inclusão e aprendizagem. A aprendizagem torna-se
mais significativa por intermédio do mesmo, pois o ser que brinca e joga é também o ser que age,
sente, pensa, aprende e se desenvolve. É jogando que a criança expressa e constrói um conjunto
de conhecimento, habilidades, atitudes e valores adequados a cada fase de seu desenvolvimento.
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RESUMO
A importância da ludicidade deriva das necessidades que os educadores têm para atingir os objetivos
do ensino-aprendizado do aluno. Como exemplo de utilização da ludicidade temos a modalidade de
Lutas na aula de Educação física no ensino fundamental e médio. O presente trabalho tem como
principal objetivo realizar análises referente a utilização da ludicidade na educação através das lutas
e identificar a relevância dessa modalidade de ensino na educação e desenvolvimento do educando. Também visa identificar a desconstrução da luta como algo violento, mas sim como um esporte
que desenvolve a disciplina, concentração e o foco do praticante, o que ajuda no desenvolvimento
do educando.
Palavras-chave: Lutas; Ludicidade; Ensino; Aprendizado; Educando.
INTRODUÇÃO
A luta surgiu inicialmente como um processo de defesa do ser humano que vivia na selva e
utilizava essas técnicas para caçar e se defender de ataques de animais selvagens. A partir do século
VII a.C, com a evolução da humanidade, a luta passou a ser vista como uma modalidade esportiva
e a ser disputada em jogos na antiga Grécia através das Olimpíadas
Hoje a luta é vista como uma forma de desenvolver o foco e a disciplina, apesar da banalização
de sua funcionalidade e de muitas lutas ocorrerem de forma indevida.
Muitas pessoas, na atualidade, utilizam a luta como uma forma de canalizar suas energias e
até como uma fonte de relaxamento onde se extravasa as tensões diárias devido a força dos movimentos. Porém, os benefícios da luta vão além da canalização de energias e liberação de estresse,
é possível desenvolver o companheirismo e o respeito, para além do foco e determinação.
É necessário ficar muito atento pois, a luta faz parte do instinto corporal humano, então em
suas práticas deve-se enfatizar a empatia, exercer a ludicidade e a ética para sempre direcionar a
luta ao esporte e afastar da prática de violência. Ou seja, a luta deve ser sempre praticada com a
intensão de melhorias na defesa e no desenvolvimento do ser humano, nunca como um disparador
de atos violentos.
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As lutas vêm, cada vez mais, fazendo parte da cultura brasileira. Então é possível identificar
diversos benefícios que esse esporte traz para os estudantes, desde a parte de desenvolvimento
pessoal até a parte de desenvolvimento em grupo.
Para Preyer (2000, p.73)
O que realmente tornam as lutas um componente fundamental para o currículo de Educação
Física é a sua variedade de elementos e movimentos, muitas vezes diferentes daqueles
conhecidos pelo aluno. Esta proximidade com o novo, além de ser altamente motivante pelo
desafio que proporcionam à necessidade de ação do aluno, despertando o prazer no encontro com o desconhecido, é acrescida pelo contato que o aluno tem com outras culturas,
diferentes da qual ele está inserido, aumentando o seu conhecimento de mundo.

Ou seja, a luta faz-se importante justamente pelo contato que o educando tem com outras
culturas conhecendo outras histórias. É possível, inclusive, trazer um conhecimento múltiplo devido
às diversas informações que pode-se tirar de cada modalidade de luta como o jiu jitsu, a luta livre,
o karatê etc.
Ao falar de lutas também é importante destacar a ludicidade desse processo visando o desenvolvimento desse aluno, na interação dele com outros colegas, no auxílio com a desenvoltura
educacional e na ampliação de seu conhecimento cultural e de mundo.
Rufino e Darido (2013) enfatizam a não aderência por grande parte dos professores de educação
física à luta. Isso deriva da falta de materiais necessários, falta de investimento e até pelo preconceito
que existe com relação as lutas e sua visão de violência, sem pensar em todos os benefícios que
esse esporte pode trazer ao educando.
Tendo como disparador central o questionamento de como inserir as lutas nas aulas de educação física, é possível identificar, tendo alguns parâmetros, que tudo nos leva a ludicidade e a forma
como o conteúdo é trazido. Podendo ser também uma contribuição multidisciplinar.
A educação física é oferecida nas escolas há anos, onde sua prática foi calcada em ginástica e recreação e os objetivos definidos eram voltados para construção de uma cultura que
levasse o aluno a entender a importância daquela prática. Atualmente, é unanimidade que
a educação física escolar vai muito além da recreação e da ginástica. Porém as mudanças
não vão ocorrer da noite para o dia, sendo que esta área ainda encontra muitos obstáculos.
(BORTHOLO; SOARES; SALGADO, 2011, p 53).

Deste modo trazemos a importância de reciclar as aulas de Educação Física para que seja,
aos poucos, quebrado esse preconceito com as lutas e que possamos utilizar cada vez mais dessa
modalidade esportiva em benefício do aluno.
O presente trabalho tem como principal objetivo realizar análises referente a utilização da
ludicidade na educação através das lutas e identificar a relevância dessa modalidade de ensino na
educação e desenvolvimento do educando. Também visa identificar a desconstrução da luta como algo
violento, mas sim como um esporte que desenvolve a disciplina, concentração e o foco do praticante.
O SURGIMENTO DAS LUTAS
O surgimento das lutas sempre foi uma incógnita para o mundo acadêmico, pois ela nasceu
79

Revista Territórios

Fevereiro 2022

junto com a humanidade. Os animais lutavam entre si por sobrevivência, os homens lutavam com
animais e entre sim também por sobrevivência.
Na Índia e na China, surgiram os primeiros indícios de formas organizadas de combate,
informações relatam que os sistemas de lutas chegaram à China e à Índia, no século V A.C.
Muitos artistas marciais consideram a China como o berço desta cultura. Países europeus
após o século XIV começaram suas expansões e descobertas de territórios, tendo contato
com a cultura de outros países, assim conseguiram trazer desses locais alguns tipos de
lutas, onde reproduziram as mesmas no seu continente e em alguns casos adaptaram técnicas que pudessem sem melhoradas. (ARAÚJO; ALVARENGA, 2010, p 46).

Também não se pode falar de luta sem lembrar dos gladiadores gregos e romanos que levaram
essa modalidade a disputa dos jogos Olímpicos.
As lutas foram se norteando de acordo com a cultura e filosofia de cada região, o que resultou
no surgimento de diversos tipos de luta.
Atualmente existem lugares em que a luta não é vista como um ato de agressão, mas sim
como um jogo, como a capoeira, por exemplo, que teve origem no Brasil a partir do século XVI com
os escravizados. A capoeira era utilizada como modo de defesa para as agressões que essas pessoas escravizadas sofriam na época. É caracterizada pela música e pelo gingado dos jogadores e
já foi muito marginalizada pela população por se tratar de um jogo afrodescendente, o que podemos
entender como racismo pura e claramente.
No que diz respeito às artes marciais do oriente, houve uma grande influência do budismo
em seus movimentos. Porém, deslanchou aos outros continentes somente a partir de 1900 com os
europeus.
Segundo Gonçalves e Silva (2013, p. 653)
A versão mais conhecida da arte marcial, principalmente a história oriental, tenha como
foco principal Bodhidharma monge indiano que, em viagem à China, orientou os monges
chineses na prática do yoga e rudimentos da arte marcial indiana, o que caracterizou posteriormente na criação de um estilo próprio pelos monges de shaolin, é sabido, historicamente,
através da tradição oral e escavações arqueológicas, que o kung fu já existia na China há
mais de cinco mil anos. Da China, estes conhecimentos se expandiram por quase toda a
Ásia. Japão e Coréia também têm tradição milenar em artes marciais.

Após toda essa expansão e depois de sofrer inúmeras influencias, surgiram diversos outros
tipos de luta derivados das artes marciais como kung fu, Tai-Chi-Chuan, Caratê, Judô, Jiu-jitsu, Aikido, Tae-Kwon-Do, Jet-Kune-Do, Kendo etc.
Atualmente existem inúmeros tipos de luta espalhados por todos os continentes. É imensurável
a forma em que as lutas auxiliaram no crescimento de seu povo de origem, tanto na parte cultural
com inúmeras influencias, quanto na arte comercial com o desenvolvimento de atletas em jogos e
competições.
A LUTA NA EDUCAÇÃO FÍSICA E OS BENEFÍCIOS DA LUDICIDADE
Atualmente é possível identificar os avanços do ensino escolar através da usabilidade do lúdico.
Existe um maior desenvolvimento dos alunos quando a ludicidade entra em jogo.
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De acordo com Silva (2014, p 25)
Quando fala que as atividades lúdicas fazem parte do relacionamento social, pela sua funcionalidade e prazer que envolve o indivíduo pela prática dessa atividade considerando não
somente o resultado, mas a ação, o movimento e as vivencias que são proporcionadas por
elas. Só em brincar o desenvolvimento da criança passa não somente do estimulo a inteligência, mas também ao seu conhecimento corporal, já que usando a ludicidade nas aulas
fará com que os alunos desenvolvam suas capacidades deixando as aulas prazerosas e
atingido os objetivos de cada aula sem fugir do foco principal que é o aprendizado do conteúdo a ser ensinado.

Ou seja, a ludicidade é de extrema importância no desenvolvimento dos saberes desse educando pois, ajuda no crescimento intelectual e cognitivo.
Para utilizar a ludicidade nas aulas de educação física não basta apenas um roteiro, é preciso
ter conhecimentos técnicos sobre o tema que será abordado e entender as experiências diversas
que serão trazidas por todos que irão participar da atividade. Experiências essas que derivarão tanto
do âmbito escolar quanto do âmbito pessoal.
Através de jogos lúdicos os alunos desenvolvem a habilidade de tomar decisões em momentos
importantes. Quando falamos de luta, o foco e a atenção são muito desenvolvidos, além do trabalho
em equipe.
Na atualidade vivemos em constantes batalhas, que podem ser contextualizadas como lutas, estas encontradas em quase todas as ações humanas, a luta pela sobrevivência, contra
problemas sociais, e inúmeros outros oponentes, desta forma destaca-se a importância da
correta inserção do conteúdo no ambiente escolar, sendo imprescindível para o desenvolvimento, afetivo-social, cognitivo, fisiológico e motor do educando. Além disso, estão presente
nos documentos regentes na educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Estaduais, sendo um dos conteúdos estruturantes em educação física.
(SANTOS; OLIVEIRA; CÂNDIDO, 2011, p 33).

Quando caracterizamos a luta com o movimento corporal, conseguimos identificar um grande
benefício ao praticante, porque toda a atividade será instantaneamente lúdica.
A ludicidade é aplicada de formas diferentes de acordo com a fase que o aluno esteja no
momento. No ensino fundamental entende-se que a utilização do lúdico é utilizada como prática
pedagógica, ou seja, no desenvolvimento inicial desse aluno. Então se fazem muito presentes jogos
e brincadeiras que exijam a prática social. Todo esse processo garante um melhor desempenho
do aluno, tanto nas aulas quanto em sua vida pessoal, visto que eles desenvolvem habilidades que
fortalecem a segurança dele em tomadas de decisões.
Pode-se entender como de suma importância o conteúdo de lutas no desenvolvimento do
cidadão, sendo assim, os alunos poderão receber estímulos de maneira correta, estimulando o educando a entender o real significado tanto como esporte, também como reflexão e
relaxamento, para assim desmistificar as batalhas cotidianas de classes e as necessidades
humanas. (RUFINO; DARIDO, 2012, p 16).

Ou seja, a luta, quando desenvolvida de forma correta, traz um benefício imensurável a quem
pratica, independentemente da idade.
Para se trabalhar as lutas na educação física, como se falado já anteriormente, é preciso focar
na ludicidade a traçar exatamente o caminho a ser trilhado.
Existem documentos que comprovam a legitimidade da luta como forma de ensino e desenvolvimento, como o BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que colocam a luta no bloco de esportes,
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sempre atrelada a cultura de movimento do corpo.
Dentro da educação física as lutas fazem sucesso desde a educação infantil até o ensino
médio. Comprovando o sucesso em todas as faixas etárias. Na educação infantil, a luta de
animais tem ajudado muito na liberação da agressividade, além de serem trabalhados todos
os fatores psicomotores. No ensino fundamental, lutas que requerem esforço se tornam uma
excelente proposta como as brincadeiras de tirar o colega de dentro do círculo central. No
ensino médio, as modalidades começam a ser exploradas de uma maneira mais profunda,
levando ao conhecimento do tema, fazendo um resgate histórico das modalidades e as relacionando com a ética e os valores. (FERREIRA, 2006, p 55).

Deste modo, é possível entender que luta não é somente entre duas pessoas e não envolve
necessariamente a força. Também é desenvolvido o trabalho em equipe e habilidades de raciocínio
onde a criança ou adolescente precisa pensar para resolver determinada situação.
Dessa forma é importante que o professor de educação física ensine as diferenças entre lutas e brigas para seus alunos, independente da modalidade. Enquanto a primeira trata-se de
uma pratica esportiva ou alternativa de atividade física com regras determinadas, a segunda
é vista como uma forma de provocar confusões, desrespeito ao próximo, gerando violência
excessiva. Por isso é muito importante que o professor esclareça a seus alunos essas diferenças. (MAZINI FILHO et al., 2014, p 26)

Ou seja, é necessário que o educador tenha um bom conhecimento sobre a atividade que irá
desenvolver, justamente para que se rompa esse estigma de que luta e briga tem o mesmo significado, quando, na realidade, existem uma linha – mesmo que tênue – que separa essas duas ações.
Para tanto, as formas técnicas devem ser deixadas um pouco de lado nesse momento, afim
de facilitar a comunicação entre o professor e o aluno.
Essa abordagem inicial é o principal aspecto a ser levado em consideração quando se trata
do desenvolvimento dos educandos
As lutas podem ser trabalhadas de modo dinâmico, não como treinamento de potencialidades físicas, seguindo os exemplos de alto rendimento, como nas academias. Desta forma
não podemos apenas reproduzi-la enfatizando o caráter violento, competitivo e individualista. A escola é um local de expectativas educacionais, não é um local para se treinar o aluno,
mas para ensina-lo de forma significativa e prazerosa. (LOPES, 2014, p 27).

Em casos em que o aluno já traz em suas experiências o medo de machucar ou de ser machucado, o professor precisa trabalhar essa informação. É neste momento que entra a ludicidade
na luta, fazendo com que o aluno rompa a barreira do medo sem perder a segurança e entendendo
que, está tudo bem sentir medo, porém, em determinadas situações é preciso enfrenta-lo para que
ele não te domine.
De acordo com Campos (2014, p 325)
O profissional de Educação Física não atua sobre o corpo ou com o movimento em si, não
trabalha com o esporte em si, não lida com a ginástica em si. Ele trata do ser humano nas
suas manifestações culturais relacionadas ao corpo e aos movimentos humanos historicamente definidos como jogo, esporte, dança, luta e ginástica.

Por isso é de extrema importância que todo conhecimento prévio do aluno seja levado em
consideração no momento de desenvolver quaisquer atividades, principalmente aquelas que envolvem necessariamente o contato físico com outras crianças
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As lutas fazem parte do currículo escolar, porém há pouquíssimo investimento nessa área
enquanto esporte. Temos visibilidade e materiais para a pratica e desenvolvimento de aulas de futebol, vôlei, basquete. Mas não há, atualmente, o investimento necessário para o desenvolvimento de
atividades relacionadas a luta.
Existe essa dificuldade interna, que depende de fundos governamentais para compra de
materiais e incentivo, e existe a dificuldade externa, que é de onde deriva o preconceito com lutas.
Preconceito esse que vem da falta de conhecimento relacionado a modalidade onde acredita-se que
não há diferença entre a luta e a briga.
Porém, ao analisar todos os benefícios apresentados que a luta traz para os alunos, é possível
identificar o qual imensurável esse esporte é para o desenvolvimento desses educandos na vida escolar e vida pessoal. Ela amplia os conhecimentos de mundo e culturais, traz a interdisciplinaridade,
auxilia na saúde física, auxilia na interação em grupo.
É preciso abrir espaço para essa modalidade de esporte nas escolas e fazer que a comunidade
entenda qual a importância da luta no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes e quanto
isso gerará uma igualdade intersexual às gerações futuras.
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RESUMO
No final de 2019, uma epidemia relacionada ao desenvolvimento de uma síndrome respiratória surgiu na China. Poucos meses depois, já em 202, a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou
o novo Coronavírus como sendo uma Pandemia, uma vez que se espalhou mundialmente. A partir
disso, cientistas de todo o mundo realizaram uma verdadeira corrida para o desenvolvimento de
vacinas seguras e eficazes que ajudassem a reduzir o número de casos de doenças, hospitalizações
e mortes associadas ao Covid-19. Assim, o presente artigo tem como objetivo discutir do ponto de
vista histórico a importância das vacinas, em especial da Covid-19, e como objetivos específicos
discutir a emergência do processo de criação de uma vacina capaz de controlar a Pandemia. Os
resultados encontrados trazem perspectivas quanto a vacinação em massa, devido entre outras
questões, a discussões de cunho político que acabam não priorizando a saúde dos cidadãos.
Palavras-chave: Covid-19; Pandemia; Vacinas.
INTRODUÇÃO
Há mais de um ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou o novo Coronavírus
como uma Pandemia. Desde então, cientistas de todo o mundo fizeram um rápido progresso no
desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes que ajudassem a reduzir o número de casos de
doenças, hospitalizações e mortes associadas ao Covid-19.
Como justificativa do presente trabalho, discutir a urgência da Pandemia, esperando-se que esta
vacina contribuísse significativamente para a proteção e promoção equitativa do bem-estar humano
e que permita regresso progressivo às atividades sociais, económicas, profissionais e familiares.
Inicialmente, o que se sabe é que a primeira vacina registrada historicamente foi criada em
1749 para combater a varíola. Desde então, os processos se tornaram mais modernos graças à
tecnologia e ao desenvolvimento da Ciência. Mesmo assim, levava-se uma média de 10 anos para
ser fabricada devido aos estudos e testes exigidos.
Porém, como problemática tem-se que a partir do surgimento do Coronavírus esse cenário
mudou. O tempo de produção que levava anos de dedicação e estudos técnicos e clínicos para pro85
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duzi-lo, com várias fases de testes laboratoriais tanto em animais quanto em humanos, foi obrigado
a ser realizado em apenas pouco meses.
Assim, o presente artigo traz como objetivo geral uma discussão do ponto de vista histórico
sobre a importância das vacinas, em especial a da Covid-19, e como objetivos específicos no sentido
de discutir a emergência do processo de criação de uma vacina capaz de controlar a Pandemia.
IMPORTÂNCIA DAS VACINAS
A vacina surgiu em 1789, a partir de um experimento que mudou o rumo da ciência. O médico
inglês Edward Jenner observou as lesões de uma mulher que estava ordenhando vacas e aplicou o
fluido delas em um menino, baseado na possibilidade de que as bolhas da varíola bovina pudessem
gerar uma imunização para quem entrasse em contato com elas.
Essa ideia surgiu da observação de que mulheres que ordenhavam vacas não tinham a mesma doença, mas apresentavam pequenos cortes nas mãos. Como resultado desse experimento,
o processo de imunização humana foi denominado vacina, do latim vacinnus, que significa bovino
(LESSA e DÓREA, 2013).
A varíola é uma doença que surgiu há aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo. É considerada uma doença infecciosa grave causada pelo vírus da varíola, que apresentava os seguintes
sintomas: febre, vômitos, dores generalizadas e, principalmente, o aparecimento de bolhas que
deixam cicatrizes no corpo.
A doença simplesmente assombrou a humanidade e, como resultado, várias tentativas foram
feitas para controlar sua propagação. Foram justamente essas tentativas que se tornaram a força
motriz por trás da vacina (BERTOLLI FIHO, 2006).
Inicialmente, a prática chamada variolação consistia em introduzir líquido extraído das pústulas
(bolhas) de uma pessoa doente na pele de indivíduos saudáveis, servindo de subsídio para o desenvolvimento de diferentes investigações que culminaram na vacina contra a varíola (BALLALAI, 2016).
As práticas primárias dessa técnica foram realizadas pelos chineses, argumentando que eles,
assim como africanos e asiáticos, iniciariam os experimentos que causavam a varíola de forma mais
branda ao perceberem que indivíduos já infectados sobreviviam à varíola, não contraindo mais a
doença.
A variolação foi realizada com diferentes técnicas, mas todas com o objetivo de inocular crostas
ou pus de pessoas doentes em indivíduos saudáveis, a fim de proteger o receptor das formas mais
graves da doença. Porém, no início, as práticas eram bastante arriscadas, podendo levar não só ao
desenvolvimento da forma mais grave, mas também à morte do receptor, à disseminação da própria
varíola e de outras doenças, como tuberculose e sífilis (CUNHA et al., 2009).
Conforme destacado por Homma et al. (2011), foi devido à necessidade de proteger a população da doença que muitos estudos e investigações foram desenvolvidos até chegar à vacina que
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imunizava o indivíduo contra a varíola, sendo a primeira delas, com status científico, a de Edward
Janner, atribuindo-lhe a descoberta da vacina.
Além disso, o pesquisador testou seus experimentos repetidamente por dois anos, sempre
encontrando o mesmo resultado. É inegável que o experimento de Jenner, a forma como foi realizado
e a repetição de ações com resultados idênticos, deram maior confiabilidade à proposta da vacina
(REZENDE et al., 2002).
Em uma época em que pouco se sabia sobre vírus, outros microrganismos e sobre a própria
imunologia, os experimentos de Jenner foram pioneiros na prevenção da varíola. Portanto, em sua
homenagem, o termo ainda hoje é usado para se referir ao processo de imunização resultante da
incitação do organismo a produzir meios de proteção contra agentes virais ou bacterianos (REZENDE et al., 2002).
Embora as descobertas de Edward Jenner tenham sido inicialmente duramente criticadas, a
fortificação dessa ideia foi ganhando terreno com base na afirmação de que sua proposta era realmente inovadora e eficaz.
Ao longo dos anos, novas vacinas foram descobertas. Após cem anos de experimentos que
levaram à vacinação contra a varíola, Luiz Pasteur descobriu a possibilidade de produzir outras vacinas utilizando microrganismos, bactérias e vírus (LAROCCA e CARRARO, 2000).
Assim, o contexto das vacinas adquiriu um novo significado, a partir dos estudos de Pasteur
e Koch, onde o ano de 1870 marcou a vacinação, quando se estabeleceram relações de causa e
efeito entre microrganismos patogênicos e doenças. Pasteur e seus colaboradores desenvolveram
uma técnica para diluir o patógeno, permitindo sua inoculação em indivíduos. Então veio o conceito
de uma vacina e a sua produção em massa.
Estudos de Larocca e Carraro (2000) indicam que um longo caminho foi percorrido no Brasil
e no mundo, até que a vacinação em massa atingisse o nível atual, seja pelo medo inicial da própria
vacina, seja pelo medo de adquirir características animais ou de contrair doenças. A doença em sua
forma mais perigosa, entre outras coisas, impediu a disseminação da cultura vacinal chegando a
causar uma revolução na população.
Hochman (2011), também discute como é difícil iniciar o processo de vacinação em solo brasileiro até chegarmos à realidade que temos hoje. No início do século XX, a vacinação compulsória
contra a varíola e a resistência de setores da sociedade se entrelaçaram na chamada revolução
vacinal, em que a vacinação compulsória enfureceu a população.
De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no Brasil, o uso da vacina contra a
varíola foi declarado obrigatório para crianças em 1837 e para adultos em 1846. Mas essa resolução
não foi cumprida, até porque a produção em escala industrial da vacina no Rio de Janeiro só se
iniciou no ano de 1884.
O Rio de Janeiro já sofria com graves problemas de saúde pública. Com cerca de 800.000
habitantes, várias doenças como a tuberculose, a febre amarela, peste bubônica, malária, tifo, cólera
e varíola, atormentavam a população e eram preocupação dos governantes. O presidente Rodrigues
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Alves resolveu iniciar uma série de reformas não só para embelezar a cidade, mas, também com o
intuito de controlar essas epidemias (BERTOLLI FILHO, 2006).
Oswaldo Cruz, Diretor Geral de Saúde Pública em 1903, tinha como incumbência promover
o saneamento básico na cidade e a missão de erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Pensando nisso, em junho de 1904 o governo apresentou ao Congresso um projeto de lei que
tornava obrigatória a vacinação da população.
Mesmo com 15 mil assinaturas da oposição, a lei foi aprovada em 31 de outubro. Somente os
vacinados obteriam contratos de trabalho, matrícula escolar, certidões de casamento, autorização de
viagem, etc; o que nos remete aos dias de hoje de certa forma em alguns Estados brasileiros como
São Paulo, por exemplo.
No dia 10 de novembro, teve início a Revolta da Vacina, movimento liderado pela Liga Contra
Vacina Obrigatória. Assim, ocorreram várias revoltas dentro da própria revolta, ou seja, vários segmentos da população de diferentes classes sociais e motivações políticas estiveram à frente.
A motivação para a revolta popular não foi fundamentalmente econômica, nem o deslocamento
populacional causado pelas mudanças ocorridas na cidade, embora muitos estudiosos afirmem que
a revolta se deu por uma soma de descontentamento com a política realizada, incluindo a remoção
das moradias (PÔRTO e PONTE, 2003).
Com o término da Revolta, houve a fuga de combatentes de ambos os lados. Do lado popular,
os rebeldes que mais resistiram aos batalhões federais estavam no bairro da Saúde, e mesmo sendo
mais de 2.000 pessoas, foram derrotados pela dura repressão do exército. Assim, a população foi
castigada não só pela varíola, mas, também pelas tropas do governo.
Mesmo com todas os avanços das pesquisas relacionadas a imunização pela vacina, somente
no século XX começou a vacinação de rotina em grandes populações, o que contribuiu muito para
redução de mortalidade e a erradicação de diversas doenças.
Já no caso do vírus influenza A H1N1 (surgido em 1918), patógeno que possui um mecanismo
reprodutivo que facilita mutações a todo momento, apresenta um material genético fragmentado e
durante a sua divisão acaba compartilhando material com outros vírus.
Especialmente no caso de suínos expostos a vários tipos de vírus Influenza, existe a possibilidade de infecção simultânea por vários vírus diferentes. Nesse caso, com a troca de material
genético, pode surgir uma nova variante com ou sem maior virulência.
A vacinação contra a gripe começou na década de 1930, com o objetivo de diminuir a duração
da doença, o número de consultas médicas, internações e mortes. No entanto, no caso do Brasil, a
campanha anual de vacinação contra a doença só começou em 1999.
O Instituto Butantan é um dos principais responsáveis pela vacinação em massa no Brasil.
Produz oito tipos diferentes de vacinas contra raiva, HPV, hepatite A, hepatite B, influenza trivalente,
H1N1, DTPA e atualmente Covid-19, sendo a maior produtora de vacinas da América Latina. Anualmente, são realizadas 80 milhões de doses de imunizações contra o vírus da gripe, Influenza.
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A VACINA DA COVID-19
Anos mais tarde surgiu o Coronavírus 2019 (Covid-19), uma doença infecciosa conhecida
como Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus Sars-CoV-2 que se espalhou pelo
mundo todo. No final de dezembro de 2019, o SevereAcute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
(Sars-CoV-2), então renomeado Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pela OMS, foi identificado pela
primeira vez na China. O vírus se espalhou rapidamente por todo o mundo e a OMS declarou estado
de Pandemia em 11 de março de 2020 (BRAMANTI et al., 2020).
Na metade do ano de 2020, já haviam sido confirmados 14.765.256 em 216 países e 612.054
mortes, segundo a Word Health Organization (WHO). No Brasil, nesse mesmo período, já havia
2.227.514 casos confirmados além de mais de 82 mil óbitos (GARCIA e DUARTE, 2020).
Assim, nesse mesmo ano de Pandemia, as vacinas se tornaram a esperança para o combate
ao vírus. Quando finalmente começaram a ser fabricadas, elas foram consideradas o programa de
desenvolvimento de vacinas mais rápido do mundo. Representou um afastamento fundamental da rota
tradicional de lançamento de vacinas, que levava cerca de dez anos para ser fabricada. É claro que
novos ajustes foram necessários durante as etapas de desenvolvimento, processos organizacionais
e capacidade de fabricação em larga escala.
A Covid-19 resultou em mudanças bruscas muito rapidamente modificando quase que totalmente a rotina dos povos em todo o mundo. Algumas estratégias para lidar com a Pandemia foram
importantes ao longo do percurso como o apoio social, a solidariedade e a comunicação online. No
caso dos profissionais da saúde, os mesmos começaram a ser mais valorizados, onde a população
fazia diversas manifestações de apoio e gratidão aos mesmos.
Inicialmente, as medidas de controle adotadas para promover o achatamento da curva epidêmica incluíam uma ampla gama de testes, recomendações de higiene, uso de máscaras, isolamento
social, quarentena de expostos ou doentes, evitando aglomerações. No entanto, como o vírus pode
ser transmitido rapidamente, mesmo por pessoas assintomáticas, medidas de distanciamento foram
adotadas em muitos países para impedir a propagação do vírus (CRISTALDO e BRANDÃO, 2021).
Até o final de 2021, de acordo com uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins, o número
de mortes por Covid-19 em todo o mundo ultrapassou 5 milhões; só no Brasil foram aproximadamente
635 mil mortes. Então, no caso da vacina Covid-19, ela pode ser considerada eficaz?
Isso porque as vacinas em geral tendem a limitar a ação do antígeno da vacina, ou como é
frequentemente o caso, eliminá-lo completamente antes que a doença se manifeste. O desenvolvimento de uma vacina costuma ser demorado e pode levar, em média, 10 anos para estar disponível no
mercado, ao contrário da vacina contra a Covid-19 que teve que ser desenvolvida em tempo recorde.
Vários fatores foram fundamentais para desenvolver, licenciar e produzir uma vacina para a
SARS-CoV-2 em um período de tempo muito mais curto do que as demais vacinas ao longo do tempo. A solução para acabar com a Pandemia se mostrou um desejo global, por isso muitas iniciativas
públicas e privadas investiram e continuam investindo enormes recursos financeiros nesses estudos.
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O Ministério da Saúde da Rússia foi o primeiro a conceder aprovação regulatória para a primeira vacina do mundo contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto de Estética, com menos de
dois meses de testes em humanos.
A aceleração do desenvolvimento tornou-se uma preocupação dos profissionais, além de gerar
dúvidas quanto à segurança, eficácia e possibilidade de suprimir etapas essenciais do processo. A
Rússia não publicou dados científicos sobre testes de vacinas no momento de sua aprovação.
No Brasil, a primeira vacina contra a Covid-19 aplicada a partir de ensaios clínicos foi a
CoronaVac. A vacina foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto
Butantan em testes e produção. Doses recebidas Segundo o Ministério da Saúde, a vacina do Butantan ocupou o primeiro lugar na lista de grupos prioritários e grupos protegidos de maior risco no
segundo pico da Pandemia, quando a média de óbitos ultrapassou 3 mil vítimas por dia (CRISTALDO
e BRANDÃO, 2021).
Ressalta-se que com tantas pessoas infectadas ao mesmo tempo pelo mundo, é possível
obter respostas científicas mais rapidamente devido à dedicação dos pesquisadores.
Finalmente, as vacinas foram baseadas em tecnologias já desenvolvidas, o que ajudou a
acelerar o processo de desenvolvimento. Soma-se a isso o fato de que governos de todo o mundo
emitiram aprovações regulatórias de emergência para vacinação imediata. A vacina é capaz de
interromper a circulação do vírus de forma controlada e sustentável, mas isso só é possível se uma
parcela significativa da população receber a vacina.
Com a vacinação em massa da população, a ideia é tornar praticamente impossível que o
SARS-CoV-2 encontre um hospedeiro e, assim, espera-se que o número de pessoas infectadas caia
drasticamente.
No entanto, diante das mortes globais e da escassez de vacinas, as primeiras doses devem
ser direcionadas aos mais vulneráveis, política e economicamente, justamente por não conseguirem
custear a vacina ou os cuidados essenciais devido à doença. Daí o interesse em tornar a vacina tão
rápida e gratuita para toda a população.
No caso do Brasil, mesmo com uma vacinação mais longa, pesquisas mostrara uma queda
na média geral de internações e óbitos por Covid-19. Cinco meses após sua criação, começaram
a ser percebidos sinais de melhora nos indicadores. Certamente é um forte indício de que o início
da vacinação começou a fazer exatamente o que se esperava: diminuir o número de óbitos entre os
grupos já imunizados (GARCIA e DUARTE, 2020).
Outra questão é que tanto a vacinação quanto a Pandemia trouxeram uma crise individual e
coletiva. Em relação às vacinas, a chamada imunidade de rebanho é alcançada quando a vacinação
é realizada de forma massiva atingindo a maioria da população. Esse tipo de imunidade proporciona,
além da proteção individual, a eliminação da circulação do agente infeccioso no ambiente e, consequentemente, a proteção indireta de pessoas suscetíveis.
Essa é a lógica que segue as ações de vacinação de um perspectiva de saúde pública. A
hesitação quanto a vacina revela que ao mesmo tempo em que a decisão de vacinar ou não vacinar
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ocorre em nível individual e coletivo, inclui questões político-partidárias de acordo com grupos sociais
a favor ou contra (PLOTKIN et al., 2017).
Um problema é que a opinião pública tem dado espaço a falta de empatia para fazer uma
conexão entre a negação da vacinação, como tendência histórica e a rejeição das medidas de isolamento e distanciamento social durante a Pandemia.
Comparado a outras doenças, o que normalmente se observa é o cumprimento do calendário
vacinal, e mesmo no caso de comorbidades e possíveis óbitos por essa doença, o debate entre pais
e responsáveis tem se mostrado acirrado em relação à vacinação ou não, levando em conta suas
crenças.
No Estado de São Paulo, por exemplo, os governos estadual e municipal da Cidade estão
criando campanhas de vacinação dentro das escolas a fim de aumentar esses números. Além disso,
a partir do segundo bimestre de 2022, será exigido dos estudantes a carteirinha de vacinação para
frequentar as aulas, o que nos remete aos ideais que resultaram na Revolta da Vacina.
Um estudo brasileiro avaliou mais de 10.000 crianças e adolescentes internados por Covid-19
e constatou que menores de dois anos até doze anos ou mais tinham o dobro do risco de infecção,
em comparação com crianças de três a onze anos. Comorbidades, regionalização e etnia demonstraram ser fatores associados a um risco aumentado de morte por SARS-CoV-2.
Estudos chineses com foco na vacina Coronavac aplicada em 743 crianças e adolescentes
entre 3 e 17 anos demonstraram a segurança e a imunogenicidade da vacina nessa faixa etária.
Com base nessa publicação, o Instituto Butantan solicitou à Anvisa autorização para uso da vacina
Coronavac inativada em caráter emergencial, o que inicialmente não foi aceito, pois os dados apresentados foram considerados insuficientes para estabelecer o perfil de imunogenicidade e segurança
da vacina nessa população.
No Chile a mesma vacina foi recentemente aprovada para crianças e adolescentes maiores de
seis anos (BRASIL, 2021). No caso brasileiro, Ciência e Política ainda não chegaram a um acordo.
A Sociedade Brasileira de Pediatria recomendou a aplicação da vacina Pfizer-BioNTech Covid-19
mRNA para adolescentes a partir de doze anos, com base em ensaios clínicos sobre a aplicação
da vacina nessa faixa etária, licenciada pela Anvisa e a experiência observada em outros países.
De acordo com Plotkin e Levy (2021), existem razões práticas, imunológicas, éticas e sociais
que justificam a vacinação de crianças e adolescentes. No entanto, entende-se que o uso de vacinas
Covid-19 nesse grupo deve ser baseado em estudos que atendam aos requisitos para licenciamento
de vacinas, ou seja, imunogenicidade, eficácia e segurança.
Já o Ministério da Saúde recomenda a vacinação contra a doença para a população de 12 a
17 anos, com ou sem comorbidades, exclusivamente pelo imunizante Comirnaty da Pfizer-BioNTech,
priorizando inicialmente adolescentes com comorbidades (BRASIL, 2021).
Assim, é preciso pensar e priorizar a saúde das crianças, quanto ao processo de imunização.
A vacina pode não ser 100% eficaz, mas, salva muitas vidas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, podemos dizer que após as campanhas de vacinação já realizadas no Brasil é
possível observar uma diminuição no número de casos, porém, ainda se recomenda o efetivo uso
da máscara, o distanciamento social, a utilização de álcool em gel e a contínua adesão ao grupo de
vacinação, a fim de controlar as variantes do vírus da Covid-19, que apesar de tudo ainda continua
presente na região.
No tocante a vacinação, a Fiocruz discute que o desenvolvimento da infraestrutura e dos procedimentos para a fabricação de vacinas ocorre antes mesmo da aprovação final do produto devido
a urgência de combater o vírus e os estudos clínicos de segurança e eficácia estão sendo realizados
em série com intervalos curtos, sempre com base nos dados preliminares das fases.
É importante notar que todos os mecanismos usuais de monitoramento de segurança e eficácia,
como vigilância de eventos adversos, de dados de segurança e acompanhamento de longo prazo,
permanecem em vigor, sujeitos à estudos. Todas as vacinas continuam sendo monitoradas, após
liberação pelos órgãos reguladores, em estudos de fase IV, o que corresponde a farmacovigilância.
Em nota da Fiocruz, as vacinas são a melhor forma de evitar mortes e sequelas graves decorrentes de doenças imunes. Por isso, a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19,
pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), é uma ferramenta fundamental para o controle da
Pandemia no Brasil.
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A IMPORTÂNCIA A ROTINA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
EDNA MARIA SILVA DE AQUINO

RESUMO
O presente trabalho discorreu sobre a importância da rotina na Educação Infantil. Sendo discutidos
os conceitos de compreender a organização da rotina num contexto que contemple o ato de cuidar
e educar, como sendo indissociáveis na ação pedagógica e apresentar a importância de uma rotina
planejada e diversificada, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança em
crescimento. Apontou-se a rotina como organizadora do trabalho pedagógico e representada como
alicerce que estrutura e adapta as atividades de acordo com a necessidade das crianças. Como
também ajuda a desenvolver a socialização e propicia o crescimento da autonomia. A Educação
Infantil consiste na primeira etapa da educação básica, sendo imprescindível atrelar o cuidar ao desenvolvimento físico, motor, cognitivo e social da criança pequena. Desse modo foi possível verificar
que os cuidados físicos não podem ser depreciados, pois fazem parte do processo de aprendizagem
em sua totalidade. O presente artigo constituiu-se a partir de uma pesquisa teórica e bibliográfica
de abordagem qualitativa tendo como objetivo analisar as contribuições de se estabelecer uma
rotina planejada no ambiente educacional infantil. Com a verificação dos pressupostos teóricos foi
possível compreender a importância da rotina na atuação das atividades cotidianas e será apoio
para apresentar subsídios aos profissionais envolvidos na educação pré-escolar.
Palavras-chave: Rotina; Cuidar e educar; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho analisou a Importância da Rotina na Educação Infantil e como pode ser
planejada de modo a garantir a integração entre o cuidar e o educar.
A rotina diária é estruturada por uma ação pedagógica planejada com o intuito de promover
a aprendizagem e o desenvolvimento físico, biológico e cognitivo da criança.
Esta pesquisa teve por objetivo analisar a importância da rotina, ação fundamental para o
desenvolvimento da criança na Educação Infantil Pré-escolar.
Tendo por objetivos específicos compreender a organização da rotina num contexto que
contemple o ato de cuidar e educar, como sendo indissociáveis na ação pedagógica e apresentar a
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importância de uma rotina planejada e diversificada, promovendo condições e oportunidades para o
desenvolvimento da criança.
A presente pesquisa desenvolveu a ideia de refletir junto aos autores e com base no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) justificar a importância da organização da
rotina dentro do espaço escolar infantil e sua função intrínseca entre o cuidado e a educação.
Apontou-se a perspectiva de rotina como tendo a função de estruturar o trabalho pedagógico
organizando as atividades com estimativas de tempo adequado de acordo com o ritmo de cada grupo.
E de acordo com Proença a rotina representa o alicerce no qual estrutura o trabalho educativo e se
organiza com intencionalidade as propostas educativas.
A organização dos espaços é considerada um instrumento fundamental para o trabalho educativo com crianças pequenas, o espaço da sala de aula estendendo-se aos espaços externos devem
ser vistos com um olhar minucioso para que possam enriquecer e potencializar a aprendizagem das
crianças.
Como parte dessa organização o cuidar e o educar se entrelaçam estimulando o desenvolvimento integral da criança. Dentro desse contexto foi analisada a importância de elaborar o planejamento de forma coerente e flexível como uma postura crítica do educador em busca de aprimorar
sua prática pedagógica.
Pensando ser de grande importância alargar os horizontes dos educadores sobre a organização da rotina nos espaços escolares de educação infantil, e os benefícios da sua ação norteadora
sobre o ensino das crianças em desenvolvimento, foi realizada esta pesquisa.
Percebeu-se que com dedicação, imaginação e amor pode-se desenvolver um trabalho de
responsabilidade sobre essa temática.
A PERSPECTIVA DE ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ao estudar sobre o tema rotina podemos encontrar com facilidade a definição de seu significado comum, e de acordo com o dicionário Aurélio (1977, p.427), “rotina sf. 1. Caminho já percorrido
e conhecido, em geral trilhado maquinalmente. 2. Sequência de atos, usos, etc.,observada por força
do hábito.”A referência de rotina a partir do ponto de vista do cotidiano, enfatiza a mesmice de ações
repetitivas, costumeiras, que segue a ordem de uma sequência de ações , podemos dizer automática.
Nesse sentido, a rotina faz parte do nosso dia-a-dia, com ações previsíveis que preenchem
e administram o nosso tempo, sobre esse termo Barbosa reflete que:
É necessário diferenciar a vida cotidiana, em sua complexidade e em sua amplitude, das rotinas, isto é, de uma racionalização ou de uma tecnologia constituída pelos seres humanos e
pelas instituições para controlar a vida cotidiana. Assim, a rotina é apenas um dos elementos
que integram o cotidiano. (Barbosa, s2006, p.37)

A rotina sob essa perspectiva tem um sentido de organizadora das ações diárias das pessoas, no geral a população tem horários para pegar a condução para ir e voltar do trabalho, para ir à
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escola, ao médico, sempre obedecendo a horários e metas.
A rotina pedagógica, na Educação Infantil, constitui-se um fator de grande importância no
ambiente educativo, pois proporciona oportunidades para que a criança se posicione no dia-a-dia,
motivando dessa forma a sua autonomia na medida em que ela tenha internalizado o que se seguirá
no próximo momento, deixando-a mais segura, como também favorece a organização do educador
na sua prática pedagógica.
A Educação Infantil ao longo dos anos alcançou progressos, e de acordo com Cartaxo (2012,
p.37), outrora era marcada pelo assistencialismo, em que as instituições eram vistas como depósito de crianças, em que a rotina era voltada apenas para a guarda e cuidados físicos das crianças
carentes. Atualmente é citada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996),
art.29, como sendo:
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº
12.796, de 2013).

Nessa perspectiva a Educação Infantil faz parte da educação básica em que a interação com
as crianças faz parte do cuidar, alimentar e da higiene sendo assim indissociável ao desenvolvimento
físico, motor, cognitivo e social que por sua vez necessita ser estimulado. E essa ação se consolida
em complemento com o acompanhamento da família que, por sua vez, necessita estar sempre presente na vida escolar do filho.
A rotina diária deve ser visível de modo que estabeleça ocasiões para que a criança possa
realizar interações com pessoas e materiais ao seu entorno. A consistência da rotina estruturada de
acordo com os objetivos da instituição, dosados com a realidade do grupo propicia o desenvolvimento
da criança, como também sua curiosidade e desejo de aprender.
A respeito de rotina Proença afirma que:
A rotina estruturante é como uma âncora do dia-a-dia, capaz de estruturar o cotidiano por
representar para a criança e para os professores uma fonte de segurança e de previsão do
que vai acontecer. Ela norteia, organiza e orienta o grupo no espaço escolar, diminuindo a
ansiedade a respeito do que é imprevisível ou desconhecido e otimizando o tempo disponível do grupo. É um exercício disciplinar a construção da rotina do grupo, que envolve prioridades, opções, adequações às necessidades e dosagem das atividades. A associação da
palavra âncora ao conceito de rotina pretende representar a base sobre a qual o professor
se alicerça para poder prosseguir com o trabalho pedagógico. (Proença, 2004, p.13)

Dentro do espaço educativo a rotina é muito importante, pois tem a função de organizar intencionalmente as ações pedagógicas do dia-a-dia, estruturando e dirigindo o grupo de acordo com os
diferentes objetivos, adaptando as atividades de acordo a faixa etária das crianças. As adequações
da prática educativa são estabelecidas de acordo com as especificidades do grupo, direcionando o
que será realizado no momento seguinte, orientando dessa forma tanto o educador como a criança.
Na construção da rotina é relevante adaptar as atividades de acordo com o ritmo de cada grupo,
proporcionando o tempo adequado para que a atividade seja significativa e suscite conhecimento.
Durante a rotina diária na educação infantil cada momento é pensado para que o dia da criança seja prazeroso e produtivo, todas as atividades são direcionadas para estimular a autonomia e a
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liberdade de expressão. Desde a entrada em que é preparado o acolhimento para que a criança seja
bem recebida, bem como a hora da alimentação, da higiene, e do descanso, fazem parte de uma
rotina estruturada para que todos esses momentos se tornem em aprendizagens para os pequenos.
A ORGANIZAÇÃO DA ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Pensar na rotina em relação à Educação Infantil envolve a organização da ação educativa,
que além de estruturar o tempo, tenha ênfase no fazer pedagógico, esse quando bem planejado e
desenvolvido contribui para uma educação de qualidade, favorecendo o pleno desenvolvimento, autonomia e sociabilidade para as crianças em crescimento. A esse respeito Rosenau (2012) ressalta que:
A rotina também ajuda a desenvolver a socialização, nas atividades de cooperação coletiva,
e propicia o crescimento da autonomia – que se torna visível com o passar dos dias, pois a
rotina possibilita à criança prever e antecipar as atividades, fazendo com que seja mais fácil
para ela opinar e agir com independência. (Rosenau, 2012, p. 114)

Nesse sentido, um processo educativo intencional e sistematizado dá mais segurança ao
educador a cada passo seguinte a ser dado na ação pedagógica, bem como favorece a interação
das crianças por estarem familiarizadas com a rotina diária. Para obter resultados que favoreçam
o desenvolvimento integral das crianças, as atividades precisam ser diversificadas e significativas.
O educador deve orientar as crianças a respeito da rotina diária, até mesmo com o suporte
de cartazes com fotos ou ilustrações das atividades, podendo organizar o roteiro das atividades
que serão realizadas durante o dia com a ajuda das crianças. O desenrolar das atividades durante
o dia darão indícios às crianças do que virá nos momentos seguintes, deixando-as mais seguras e
independentes.
Em meio a um leque de propostas de atividades que podem ser estruturadas em encaminhamentos didáticos, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil apresenta algumas
atividades consideradas como permanentes, que respondem às necessidades básicas de cuidados,
aprendizagem e de prazer para as crianças. Conforme (RCNEI, 1998, p.55 e 56, vol. I) as atividades
podem ser:
•

Brincadeiras em espaços internos e externos;

•

Roda de história; roda de conversa;

•

Ateliês ou oficinas de desenho, pintura, modelagem e música;

•

Atividades diversificadas ou ambientes organizados por temas ou materiais à escolha da
criança, incluindo momentos para as crianças ficarem sozinhas se desejarem;

•

Cuidados com o corpo.

As atividades elencadas se atrelam aos cuidados e a aprendizagem das crianças, podendo ser
planejadas de acordo com as necessidades de cada grupo e da proposta curricular, e necessita ter
o olhar atencioso do educador para acoplá-las dentro do seu roteiro diário. Na brincadeira a criança
desenvolve a identidade e a autonomia, e faz com que por meio da imitação ela viva o imaginário
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fazendo o papel de personagens relacionados ao meio em que vive. A esse respeito Rau (2011, p.50)
explica que “quando brinca de faz de conta, a criança age e enfrenta desafios, organiza o pensamento e elaboram suas regras, o que facilita a transposição do mundo adulto para o seu universo”.
Assim como as brincadeiras, as rodas da história e da conversa integram a criança no imaginário por intermédio das histórias infantis bem como o desenvolvimento da linguagem pode acontecer de forma significativa, e conforme afirma Rosenau (2012, p.117) “esse momento de diálogo é
fundamental para o desenvolvimento do papel de interlocutor da criança, assim como a autonomia,
a autoimagem, a identidade e a socialização”.
As atividades que se concretizam mediante o registro possibilitam à criança utilizar os diferentes
materiais para expor suas impressões e exteriorizar suas aprendizagens. As atividades diferenciadas
como cita o exposto acima devem acontecer em vários ambientes, a criança precisa interagir em
outros espaços da escola ou da creche, ela precisa correr, pular, o educador deve propor situações
para que essa movimentação aconteça na sua rotina, e conforme cita Rosenau (20,p.122):
Estar em contato com seu próprio corpo e perceber que cada pedacinho dele tem sua importância ajuda a criança a construir a sua autoimagem corporal. Nesse sentido, as atividades
devem acontecer dentro e fora da sala, permitindo, assim, que todos os espaços da escola
sejam explorados. Esse momento pode ser dirigido pelo professor, que pode propor jogos
coletivos e circuitos motores ou também explorar o momento como atividade livre para observar atentamente as brincadeiras criadas pelas crianças. (Rosenau, 2012, p.122)

Nessa expectativa a criança se desenvolve em um ambiente que favorece as mais variadas
formas de expressão que são de grande importância na fase de descobertas de si mesma e do
mundo a sua volta.
Em se tratando das necessidades biológicas das crianças como a alimentação e a higiene
devem ser agregadas à rotina como um momento de aprendizado e hábitos saudáveis fazendo parte
do processo educativo e não apenas como o cuidado físico.
O trabalho do professor na Educação Infantil realizado com intencionalidade, por meio de uma
rotina bem estruturada em que as crianças participem das brincadeiras, da exploração dos espaços,
e até mesmo de uma atividade mais direcionada de acordo com as suas necessidades, favorece
tanto o desenvolvimento e a autonomia quanto a imaginação e a novas descobertas.
Nessa perspectiva, Oliveira afirma (2007, p. 193)
[...] o ambiente das creches e pré-escolas pode ser considerado como um campo de vivências e explorações, zona de múltiplos recursos e possibilidades para a criança reconhecer
objetos, experiências, significados de palavras e expressões, além de ampliar o mundo de
sensações e percepções. Funciona esse ambiente como recurso de desenvolvimento, e,
para isso, ele deve ser planejado pelo educador, parceiro privilegiado de que a criança dispõe.

Dessa forma, a rotina atua como organizadora das experiências do cotidiano, sendo que a
construção de uma proposta pedagógica que vise o desenvolvimento integral das crianças é imprescindível.
Os espaços são repletos de significados para as crianças e a forma como são organizados
o pátio, corredores, sala de atividades, sala de descanso, sala de leitura, ateliê, cantos variados
despertam várias reações e sentimentos, e devem ser preenchidos com atividades que estimulem a
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criatividade e a construção do conhecimento de forma significativa.
A organização de cada ambiente dentro do espaço educativo gera curiosidade, e possibilita a
interação da criança a novos desafios e conhecimentos de coisas novas. Sobre a organização dos
espaços o Referencial Curricular Nacional para a educação Infantil (RCNEI) esclarece que:
A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento fundamental
para a prática educativa com crianças pequenas. Isso implica que, para cada trabalho realizado com as crianças, deve-se planejar a forma mais adequada de organizar o mobiliário
dentro da sala, assim como introduzir materiais específicos para a montagem de ambientes
novos, ligados aos projetos em curso. Além disso, a aprendizagem transcende o espaço da
sala, toma conta da área externa e de outros espaços da instituição e fora dela. A pracinha,
o supermercado, a feira, o circo, o zoológico, a biblioteca, a padaria etc. são mais do que
locais para simples passeio, podendo enriquecer e potencializar as aprendizagens. (RCNEI,
1998, p.58)

A adequação dos espaços ultrapassa os limites da sala de aula e transcorre pelos espaços
externos, onde podem ser montados os cantos com temas variados que aguçam a imaginação da
criança. Nesse contexto a criança interage com as outras de forma satisfatória, onde pode brincar
de faz de conta e por intermédio desse mundo divertido ela pode se imaginar como personagem nas
mais diversas situações ampliando a cada dia novos conhecimentos.
A seleção dos materiais a serem utilizados nesses cantos precisa ser cuidadosa e a decoração ter variações, com a finalidade de propiciar a interação das crianças a cada dia de uma forma
diferente e convidativa, e também ajudar no momento do acolhimento quando a criança chega à
escola e se despede de seus pais.
O modo como é escolhido o material que será usado pela criança pequena representa o
cuidado que lhe é dado na educação infantil e comentar sobre os materiais trouxe a lembrança de
quando no berçário da creche nós educadoras produzimos a tinta com legumes para as crianças
pequeninas pintarem, elas podiam mergulhar as mãos na tinta e passar no papel, mesmo que levasse a mão à boca não havia problemas era só limpá-las depois. A massinha era feita com farinha de
trigo e outros ingredientes, eram materiais que podiam ser explorados pelos pequenos sem perigo.
O CUIDAR E O EDUCAR
O procedimento educativo, vinculado ao cuidado prioriza a criança pequena como ser em
desenvolvimento integral, contribuindo para que os cuidados essenciais como o banho, a troca de
fraldas, o controle dos esfíncteres, a alimentação, sejam momentos de constante aprendizagem,
pois a criança aprende a cada dia mediante as interações que são realizadas e da qual ela faz parte.
É necessário analisar que todos esses aspectos estão intrinsecamente relacionados no processo educativo. A esse respeito os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil propõe:
As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil promovem as práticas de
cuidado e educação na perspectiva da integração dos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo, total
e indivisível. (Brasil, 2006 p.31)

Dentro de uma instituição infantil a organização do tempo pedagógico depende de uma dinâmica
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versátil, em que o educador deve estar atento às interações sociais e às necessidades individuais e
coletivas das crianças.
O ato de cuidar e educar possibilita ao educador transformar ações como dar banho, ou alimentar as crianças em momentos de aprendizagem, satisfação e afetividade.
O estabelecimento da rotina como norteadora do tempo e do espaço contempla paralelamente
as funções do cuidado e da aprendizagem.
A organização da rotina escolar estabelece o tempo para a realização de atividades de ensino e de cuidados pessoais, possibilitando, assim, que todas as necessidades dos pequenos – intelectuais, biológicas, sociais e culturais – possam ser trabalhadas. Também é útil
para o acompanhamento dos pais, pois possibilita uma maior ciência do cotidiano dos filhos.
(Rosenau, 2012, p.114)

Vincular a rotina de acordo com a flexibilidade dos horários e a alternâncias de diversas atividades, e dentro desse aspecto disponibilizar para a criança o tempo suficiente para a alimentação,
higiene, brincadeiras e descanso propicia o desenvolvimento de sua autonomia, bem como a interação com seus pares favorecendo a sua socialização. Mediante o exposto os pais também se sentem
seguros estando informados quanto ao dia-a-dia dos filhos.
REFLEXÕES SOBRE PLANEJAMENTO
O planejamento é de extrema importância para a organização da rotina, dos espaços e do
tempo nos momentos de ensino, essa prática direciona e dá segurança ao educador. A respeito da
construção dessa organização Rosenau (2012) explica que:
A rotina e a organização do espaço educativo são concebidas de acordo com o projeto pedagógico da instituição da educação infantil. Reiteramos que a rotina, os espaços e o tempo
são elementos a serem considerados na elaboração da matriz curricular da escola, pois
entendemos que o trabalho com os conteúdos se inter-relacionam às dimensões espaciais
e temporais. (Rosenau, 2012, p. 113)

Considerando esse princípio dentro da educação infantil, a organização da rotina diária deve
contemplar um planejamento reflexivo, em que toda comunidade escolar esteja engajada, articulando
o uso do tempo e dos espaços de forma coerente de acordo com as especificidades das crianças,
possibilitando a liberdade de expressão, as brincadeiras com outras crianças e até com o adulto,
tendo em vista que essa socialização resulte em aprendizagens de maneira construtiva e prazerosa
entre as crianças.
O ato de planejar e replanejar as ações pedagógicas favorece as adequações necessárias
para a realização das atividades de acordo com a singularidade de cada grupo. Fazer uma boa organização do trabalho possibilita ao educador um direcionamento nas atividades a serem propostas,
bem como oferece segurança às crianças, dando-lhes o entendimento de que vivemos num mundo
organizado, onde as coisas seguem uma ordem de fatos.
Por meio dessa organização devem ser levadas em conta as necessidades e objetivos presentes
no desenvolvimento infantil, pois a prática rotineira constitui um funcionamento forçado e empobrecido. Nesse sentido, o educador deve levar em conta a importância que as atividades representam
100

Revista Territórios

Fevereiro 2022

na vida das crianças.
A flexibilidade do planejamento e do tempo contribui para que a singularidade da criança seja
respeitada de acordo com ritmo de cada grupo, nesse sentido Madalena Freire (1998, p.43) explica
que “o ritmo do grupo é constituído dos ritmos de cada participante, ou seja, ritmo constitui-se de
variações”.
Cabe ao educador adequar o tempo das atividades de acordo com as especificidades de
cada grupo, oportunizar as vivências e a liberdade de expressão num contexto de sociabilidade,
para que dessa forma o planejamento diário não consista apenas em uma sequência de atividades
sem significado para a criança.
A respeito do planejamento reflexivo na prática educacional, Ostetto explica que:
Planejar é uma atitude de traçar, projetar, programar, elaborar roteiro. Para empreender uma
viagem de conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas para com
o grupo de crianças. Planejamento pedagógico é atitude crítica do educador diante do seu
trabalho docente. Por isso não é uma fôrma! Ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao
educador repensar, revisando,buscando novos significados para sua prática pedagógica.
(Ostetto, 2000, p.177)

Planejamento, nesse sentido, tem por objetivo fazer parte do universo de novas possibilidades
de aprendizagens. Consiste em uma postura crítica do educador no desempenho de suas funções,
buscando aprimorar a cada dia sua prática pedagógica.
O educador necessita ter um olhar crítico de suas ações pedagógicas e analisar se correspondeu às suas expectativas, com relação a essa afirmação Vasconcelos aponta que (2012, p.79),
“planejar significa olhar para a realidade que circunscreve o ato educativo, buscando interferir, adequada e competentemente, nessa mesma realidade”.
A postura do educador quanto ao planejamento dentro das especificações abordadas capacita-o
a constatar com propriedade se suas ações pedagógicas atingiram as expectativas de aprendizagem
dentro do grupo de crianças em que está inserido, dando-lhe possibilidade de repensar sua prática
indo à busca de novas ações que venham de encontro à realidade das crianças culminando em uma
prática pedagógica significativa e prazerosa.
METODOLOGIA
O estudo em questão assumiu a abordagem qualitativa na forma de uma pesquisa bibliográfica.
O educador, ao trabalhar na Educação Infantil, precisa de ter conhecimento acerca do desenvolvimento infantil, e a maneira de se obter esse conhecimento é pesquisando.
A pesquisa é uma atividade básica das ciências na sua indagação e descobertas das realidades. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo
intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da
realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados.
(Minayo. 1993, p.23)

No desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se como metodologia o levantamento bibliográfico
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dos teóricos que fundamentaram a relevância da organização da rotina na Educação Infantil como
forma de estruturar as atividades cotidianas. Esta pesquisa propôs um levantamento bibliográfico
em materiais que estão baseadas em algumas referências teóricas, livros, artigos científicos dentre
outras, bem como o Referencial Nacional Curricular Nacional para a Educação Infantil v1.
Este trabalho se dividiu nas seguintes partes, as quais são: A perspectiva de rotina na Educação Infantil; A organização da rotina na Educação Infantil; O cuidar e o educar; Reflexões sobre
o planejamento.
A articulação entre os pressupostos teóricos do estudo será a base para oferecer contribuições
aos profissionais envolvidos na organização da rotina diária nas instituições de Educação Infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi abordado o assunto sobre a importância da rotina no contexto educacional
infantil, no qual como foi mencionado, fora marcada pelo assistencialismo e que na atualidade consiste na primeira etapa da educação básica (LDBN/1996).
Visando oportunizar uma prática pedagógica significativa é que foi abordada a problemática
de como se planejar a rotina de modo a garantir a integração entre o cuidar e o educar na Educação
Infantil, tendo o objetivo de analisar a importância desta ação intrinsecamente relacionada com o
intuito de promover o desenvolvimento integral da criança.
Sendo que foi possível constatar que os cuidados físicos não devem ser considerados de
menor importância, pois fazem parte do processo de aprendizagem, possibilitando, assim, que as
necessidades intelectuais, biológicas, sociais e culturais da criança em desenvolvimento possam
ser trabalhadas.
Observou-se que ao inserir a criança dentro deste contexto bem estruturado numa dinâmica
diária bem estabelecida suprime a ansiedade e por outro lado desenvolve a sua autonomia dando-lhe
mais segurança por estar familiarizada com as ações seguintes durante o período em que estará
na creche.
A compreensão de como se dá a organização da rotina e como o seu planejamento bem
elaborado estrutura e norteia o grupo no espaço escolar habilita o educador a analisar sua prática o
que resulta em uma educação de qualidade.
Percebe-se que a organização da rotina na Educação Infantil planejada num contexto que
envolva desde o espaço da sala de aula e se estenda também pela área externa da instituição infantil
com intencionalidade proporciona novos conhecimentos às crianças que aprendem movidas pelo
imaginário tendo liberdade para se expressar nas mais diversas situações.
Conclui-se que a organização da rotina não consiste apenas em planejar atividades que preencham os horários determinados pela instituição escolar, foi analisado que abrange muito além,
favorecendo desta forma o pleno desenvolvimento, autonomia e sociabilidade das crianças em
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crescimento.
Nesta pesquisa, ao escolher o método a ser seguido, considerou-se o problema em questão,
as bases teóricas e a linha de estudo, para que a mesma tivesse sustentação teórica.
O aprofundamento deste tema é de grande importância para o processo de ensino-aprendizagem, e acredita-se que uma educação de qualidade não acontece por meio de um método pronto
e acabado, mas sim por intermédio do comprometimento, da pesquisa para embasar a prática na
busca de aprimorar a prática pedagógica na educação infantil.
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RESUMO
Este artigo apresenta a teoria da Educação Positiva, sua importância e diferencial, capaz de trazer
benefícios a partir da prática pedagógica baseada em uma cultura de bem-estar, respeito e ética,
a fim de promover o desenvolvimento humano integral do aluno e do ambiente escolar ao valorizar
os aspectos positivos que cada ser humano traz consigo e que devem ser desenvolvida ao longo
da vida.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Positiva; Metodologia; Arte; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
“A educação deve incluir um treinamento de como sermos calmos e não termos medo. Hoje,
até os cientistas reconhecem a importância de um coração bondoso e de paz mental para
nosso bem-estar social. Está mais do que na hora dessas qualidades serem incluídas no
sistema educacional básico.” Dalai Lama.

O papel da escola e de muitos que nela atuam, a bastante tempo baseiam suas práticas pedagógicas no desenvolvimento cognitivo voltado para o mercado de trabalho. É claro que a intelectualidade, o desenvolvimento do raciocínio, disciplina, alfabetização, leitura, dentre outras competências,
são fundamentais. Por se preocuparem com a manutenção desse modelo, disponibilizam ferramentas
para um possível sucesso profissional futuro e deixam os aspectos socioemocionais a desenvolver.
Tal visão tradicional da educação mostra-se cada vez mais urgente de modificação, afinal são
muitos os estudos que demonstram a importância de investir em bem-estar para um desenvolvimento
e produtividade mais elevadas, com isso este trabalho busca evidenciar a importância da formação
e avanço humano mais integral.
Seligman (2011) observa que a sensação de bem-estar impacta profundamente no resultado
final, no caso de alunos, melhora sua aprendizagem e sua autoestima. Sendo assim, faz-se necessário
questionar o porquê deste outro direcionamento, voltado para a satisfação e felicidade do indivíduo,
não está presente nas salas de aula de modo geral? Quais seriam as implicações e benefícios de
se acrescentar esta outra lógica no ensino?
Em tempos de pandemia de COVID-19, esta que se iniciou em março de 2020 e se estende
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até os dias atuais 1 com flexibilizações, mas sem a volta total da “normalidade”, especialmente no
Brasil onde vivemos um longo período de isolamento, luto, dificuldades financeiras e familiares, nossos sentimentos sofreram uma avalanche de intensidades, nossos humores se alteraram com uma
rapidez absurda e as escolas se mantiveram fechadas por muito tempo, deixando nossos alunos
ainda mais isolados do convívio social e de uma possibilidade de amparo mais abrangente.
Adicionada essa adversidade da pandemia à lógica sistêmica das escolas, falaremos neste
trabalho sobre a Disciplina Positiva e uma proposta de sua aplicação no dia a dia escolar, enfatizando
o bem-estar do ser humano e seus resultados positivos para a integralidade do indivíduo, sua saúde
mental e sua possibilidade de aprendizagem ampla e significativa.
A PSICOLOGIA POSITIVA
O cotidiano turbulento em que nossa sociedade em sua maioria vive, gera uma sobrecarga
de tarefas, altas demandas e pouco tempo para a contemplação ou admiração da vida. Viver é se
relacionar com aqueles que estão próximos, e com o advento do mundo virtual, nossas relações se
expandiram, seja com parentes, colegas de trabalho e até mesmo uma consulta por telemedicina.
Em 1997, criou-se um movimento conhecido como Psicologia Positiva, quando Martin Seligman
e Mihaly Csikszentmihalyi se encontraram para discutir sobre como a psicologia estava propensa a
se debruçar sobre os fenômenos patológicos, ou seja, fenômenos fora da norma, negativos e muitas
vezes perigosos. Para estes estudiosos, seria fundamental criar estudos sobre aspectos positivos
(Csikszentmihalyi, 2003).
Quando assume a presidência da American Psychological Association (APA) no ano de
1998, Seligman propôs “uma nova ciência das forças humanas” (Seligman, 1999), criando o ambiente para o surgimento da psicologia positiva. Com ela, os estudiosos focaram nas virtudes
humanas, saúde mental e bem-estar. Com a Psicologia Positiva, os teóricos não negavam outras
correntes da psicologia que estudavam patologias, mas criaram um ambiente onde também se fossem discutidos os aspectos saudáveis do ser humano, propondo certo equilíbrio nas abordagens.
Para compreender suas intenções, os autores Seligman e Csikszentmihalyi (2000) explicam que “o
objetivo da Psicologia Positiva é começar a catalisar uma mudança no foco da psicologia da preocupação somente com o reparo das piores coisas da vida para a construção, também, de qualidades
positivas” (p. 5).
Portanto, a Psicologia Positiva é um estudo científico que joga luz sobre os aspectos positivos
do ser humano, seu potencial, sua integralidade e a oportunidade de ser desenvolver da melhor forma
possível, mental, físico e emocionalmente.
UM NOVO OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO E A DISCIPLINA POSITIVA

1 Considerar o período que este artigo foi escrito ( fevereiro de 2022)
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Em pouco tempo, a psicologia positiva foi absorvida e aplicada na educação, quando em 2008
o termo “Educação Positiva” surgiu em um encontro entre Seligman e membros da escola australiana
Geelong Grammar School (GGS). (Cintra, 2017).
A educação positiva trás o fomento do autoconhecimento e do desenvolvimento individual e
coletivo por intermédio do bem-estar e da felicidade que a psicologia positiva propõe. Para entender
melhor, Corrêa (2013) nos explica que:
A Psicologia Positiva é um segmento da Psicologia que foca absolutamente no estudo científico e na comprovação empírica de ações que possibilitem identificar, medir, maximizar e
melhorar as qualidades dos seres humanos, incluindo-se aí as virtudes, as forças de caráter,
os talentos, a resiliência, a autoeficácia, o otimismo, entre tantas outras, de forma a permitir
que suas vidas sejam mais felizes, plenas e significativas. (CORRÊA, 2013).

O já abordado cenário de aceleração em que nossa sociedade se desenvolve atualmente,
deu espaço para o crescimento de doenças mentais e físicas como a depressão, ansiedade, vícios
e distúrbios que afetam todas as faixas etárias.
Estariam as escolas, seus gestores, profissionais da educação e os responsáveis preparados
para confrontar com eficácia esses problemas do cotidiano?
Buscar alternativas e novas abordagens capazes de auxiliar com êxito nossos alunos são
necessárias para enfrentar esses novos desafios, construindo currículos que englobem habilidades
socioemocionais para capacitar o indivíduo a ter controle consciente de suas emoções, permitindo
o autoconhecimento e uma convivência sadia com aqueles em seu entorno, habilitando-o para a
enfrentar a frustração, a vitória, aprender a dividir, cooperar e ter empatia.
A disciplina positiva vem de encontro a conhecida disciplina punitiva, apresentando um modelo
de educação que promove o desenvolvimento da criança ou do indivíduo por meio do incentivo, da
gentileza, do reconhecimento do erro, da dignidade e do respeito entre todos.
A assertividade integrada à firmeza deve ser o ponto de partida nas relações com nossos
alunos, criando um momento de qualidade durante as aulas. Se afastar da punição como método
não quer dizer que se deva tornar o ambiente permissivo, onde o aluno ou a criança possa fazer
aquilo que quiser, sem qualquer direcionamento ou sem que seja levada a compreender aquilo que
está sentindo e que a motiva a ações a serem corrigidas ou entendidas. Por isso:
“A liderança e orientação por parte do adulto são muito importantes. No entanto, as crianças
merecem ser tratadas com dignidade e respeito. Elas também merecem a oportunidade de
desenvolver as habilidades de vida de que precisam em um ambiente de gentileza e firmeza,
em vez de uma atmosfera de culpa, vergonha e dor.” (NELSEN, 2016)

É fundamental levar em consideração todo o processo de degradação pela qual muitas escolas,
professores, gestores e alunos são submetidos diariamente, muitas vezes com salas superlotadas,
falta de materiais básicos ou materiais essenciais para criar um atividade mais elaborada. Ambientes
desprovidos de identidade infantil ou adolescente, mais parecendo celas ou cômodos de um escritório,
ausência de locais ao ar livre com presença da natureza, brinquedos para serem usados em grupos
ou atividades esportivas. Em cenários com dificuldades como essas e outras não citadas, muitos
professores se superam para criar atividades estimulantes e superar tais adversidades.
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ARTE E EDUCAÇÃO POSITIVA
É importante reservar um espaço na construção do planejamento anual para as questões
socioemocionais, falar sobre os sentimentos com os alunos como a raiva, medo, frustração, alegria,
nojo e estimulá-los a pensar como se comportar em situações que experimentem essas e outras
sensações, se já as sentiram e qual eles vivenciam com mais frequência.
O componente curricular que leciono ajuda bastante nessa tarefa. A arte capacita o aluno a
trabalhar seus sentimentos e observar o outro como um ser senciente assim como ele, contribuindo
para desenvolver um olhar mais sensível e dotado de empatia. Ser capaz de observar o mundo ao
redor dotado dessa habilidade permite que o indivíduo possa se manifestar artisticamente articulando
seus sentimentos e percepções. As humanidades tem papel fundamental para compreender o que
significa ser humano e viver uma vida humana.
Em muitos cursos sérios de medicina, as humanidades estão incluídas como disciplinas na
grade curricular, seja para que os formandos estudem observando obras de artes visuais ou sendo
convidados a produzi-las efetivamente. A inserção:
(...) das Humanidades em currículos de Profissionais de Saúde responde a esta necessidade de humanização do produto final desses currículos. Esta inserção tem sido uma
preocupação constante na literatura mundial (e, particularmente, na norte-americana) nos
últimos quarenta anos, abrangendo experiências em Terapia Ocupacional, Odontologia, Enfermagem e Medicina (nesta última em áreas tão diversas quanto Medicina de Família, Cirurgia Plástica e Neurocirurgia). No Brasil, esta preocupação apenas começa a aparecer de
maneira sistemática. (TAPAJÓS, 2002)

A Arte é forte aliada no desenvolvimento humano, oferecendo repertório para a reflexão crítica, ampliação do intelecto, pensamento lógico e simbólico, compreensão estética, consciência de
sentimentos, valores e ética e se utilizar dela trará benefícios permanentes para potencializar o que
há de melhor no ser humano.
APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO POSITIVA NA ESCOLA
A educação positiva busca uma abordagem de disciplina focada em habilitar as pessoas a desenvolver o respeito, autodisciplina, empatia e autonomia para solucionar problemas e adversidades.
Essas habilidades refletem no convívio entre alunos e professores, além de afetarem positivamente
na aprendizagem.
A prática docente se beneficia bastante da educação positiva, afinal deixa o ambiente escolar
e suas relações (professor/aluno/gestão/responsáveis) mais sadias e leves, evitando desgastes e
criando um bem-estar coletivo.
Por meio da educação baseada em encorajamento e respeito, é possível impor limites sem
ferir o outro, para isso é necessário aprender em mesma medida a abolir o autoritarismo e a permissividade. Ambas são perigosas, pois o autoritarismo cria um ambiente de controle do “mais forte”,
daquele que violenta física ou verbalmente, ao passo que a permissividade abre espaço para um
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ambiente descontrolado, onde o aluno/criança e sua imaturidade coage todos a sua volta impondo
suas vontades imediatas. Esse exercício de liderança permite ser gentil e ao mesmo tempo firme,
levando em consideração os estágios de desenvolvimento dos alunos, ouvindo suas necessidades
e valorizando seus sentimentos, permitindo que possam ser seres mais responsáveis.
Santos (2019) aponta as principais consequências negativas de uma doutrina punitiva em uma
criança. Entre elas estão: Induzem a criança a mentir para não ser punida por seu mal comportamento, não desenvolvem responsabilidade, abala a autoestima, induz um forte desejo de vingança,
misturam erroneamente conceitos como amor e violência e a longo prazo não tem eficácia, pois não
oferta à criança ferramentas para a autodisciplina de seus comportamentos inadequados futuros.
Para além da teoria, a prática da educação positiva promove o desenvolvimento do aluno
permitindo que esse possa se entender integralmente, se encontrar no mundo, melhorando sua percepção de desempenho e sua capacidade cognitiva. Para isso o professor deve propor atividades
que estimulem seus educandos a lidar com situações difíceis, propor reflexões sobre questões do
cotidiano, sem limitá-lo.
A prática do professor deve contar com atitudes positivas. Para isso, ele deve orientar com
clareza, ensinar com paciência, liderar, observar, se comunicar com respeito, reconhecer os esforços
e os pontos positivos de seus alunos, ter consciência da sua prática docente e de seus objetivos,
mostrar empatia para ser um exemplo a ser copiado, definir limites quando necessário, tudo isso
respeitando os estágios da criança e seus sentimentos.
A escola é o espaço propicio para o estímulo a reflexão, seja sobre um conteúdo, acontecimentos do dia a dia ou sobre comportamentos. O professor é um referencial que a criança observa
atentamente, por isso é indispensável que se ensine pelo exemplo, respeitando as regras da escola
e de convivência. Assim, fica mais fácil aplicar regras em sala de aula e o aluno se comprometer a
cumpri-las. Por meio do diálogo e da definição de limites, deixa-se pouco espaço para confusões ou
desentendimentos, e desta forma, o professor pode valorizar os esforços de seus alunos publicamente,
para que se sintam reconhecidos e satisfeitos com suas atitudes e nos casos de mau comportamento,
explicar o porquê da intervenção, respeitando os sentimentos da criança e permitindo que esta possa
junto com você, criar uma oportunidade de elaborar um comportamento mais adequado.
Atividades como rodas de conversa, respiração consciente, escuta ativa, leitura de desenhos,
levar sons da natureza para dentro de sala, exercícios de valorização de seus aspectos positivos
pessoais, valorização da sua vida e do outro, reconhecimento de sentimentos, promovem aprendizagem de aceitação, autonomia, espontaneidade, bem-estar e prazer
Criar um ambiente de acolhimento e estímulos para os alunos os ajuda a controlar suas
emoções e a progredir com suas aprendizagens. Isso ajuda a minimizar a assombrosa recorrência
de casos psicopatológicos e de transtornos que nossa sociedade vem enfrentando e a prática de
bullying, sendo a escola um agente de prevenção e cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Esta pesquisa buscar fazer uma introdução sobre a Educação Positiva, os benefícios da inserção no dia a dia do ambiente escolar e propor sugestões de implementação na prática docente.
Vimos que a educação positiva proporciona a criação de um ambiente mais humano e acolhedor, estimula o desenvolvimento das relações entre professor e aluno, ajuda na construção integral do aluno, valorizando suas emoções e necessidades, melhora o ambiente escolar e com isso a
sociedade como um todo pode ser impactada a longo prazo.
A escola em sua importância, pode incentivar essa prática com a disponibilização de materiais,
como livros, cursos e palestras sobre o assunto. O professor como agente principal desta aplicação,
deve preparar-se para encontrar diferentes cenários e repertório para enfrentá-las, com uma autoridade respeitosa e otimista para ajudar na formação de seus alunos. Já os alunos, se beneficiam dessa
prática ao serem vistos, respeitados, incentivados a se superarem e compreenderem a si mesmos,
refletindo em seu desempenho escolar e suas relações com colegas e adultos.
A importância de investir em autoconhecimento, autonomia, limites, respeito e ética, valorizando os aspectos positivos do indivíduo, produz um estado de bem-estar onde a escola é um lugar onde se quer estar, o sujeito se integra com o todo e faz de tudo para que esses ganhos permaneçam, refletindo na saúde mental, física e emocional dos envolvidos.
A escola permanece sendo o ambiente de aprendizagem de conteúdos, de experiências, mas não
deve deixar de se preocupar com o desenvolvimento humano como um todo, com responsabilidade.
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RESUMO
O presente estudo trata da importância da Ludopedagogia na educação infantil, destinado ao desenvolvimento sensório motor e cognitivo, fazendo com que a criança de forma inconsciente aprenda de forma prazerosa e eficaz. Com brincadeira as crianças aprendem a refletir e experimentam
situações novas ou mesmo do seu cotidiano, e a ação de brincar está ligada ao preenchimento
das necessidades da criança e nestas está incluso tudo aquilo que é motivo para ação. É muito
importante procurar entender as necessidades da criança, bem como os incentivos que a colocam
em ação para, então, entendermos a lógica de seu desenvolvimento. O ato de brincar estimula o
uso da memória que ao entrar em ação se amplia e organiza o material a ser lembrado, tudo isto
está relacionado com aparecimento gradativos dos processos da linguagem que ao reorganizarem
a vivência emocional e eleva a criança a um novo nível de processos psíquicos.
Palavras-chave: Educação Infantil; Aprendizagem; Brincar.
INTRODUÇÃO
A epistemologia da palavra ludicidade vem da palavra “ludes” que significa “jogo”, mais ao
falarmos em ludicidade, poderíamos estar falando apenas do brincar, do jogo e movimentos, posteriormente, passou a ser reconhecida como uma necessidade básica da personalidade do corpo, da
mente e no comportamento humano.
O ato de brincar desenvolve os aspectos, físicos, morais, cognitivos e psicomotores, fazendo-se
necessário a supervisão e acompanhamento do professor.
O brincar, a ludicidade, são fatores importantes para o desenvolvimento humano, valendo-se
de situações imaginárias, por exemplo, é possível introduzir gradativamente a criança a um mundo
social, no qual será regido por regras. Surgem transformações internas em seu desenvolvimento, a
criação de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja,
entre as situações reais, são demandas práticas que para expressá-las forma unificada, é necessário
ensinar às crianças as diversas linguagens.
Segundo Kishimoto (1996) o brincar nos primeiros 5 anos de idade é de extrema importância
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para o desenvolvimento da criança e para a construção do conhecimento, e essencial a socialização,
também na construção da função simbólica, e no desenvolvimento da linguagem, no qual exploram
o conhecimento do mundo.
A escola deve estimular o potencial do aluno e respeitar o seu tempo de aprendizagem.
O desenvolvimento do lúdico na educação desenvolve a criança culturalmente, levando a cooperar para uma boa saúde física e mental. O jogo, os brinquedos e as brincadeiras são atividades
fundamentais da infância. O brinquedo pode favorecer a imaginação, a confiança e a curiosidade,
proporciona a socialização, desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da criatividade e da
concentração (BATISTA; MORENO; PASCOAL, 2000, p.110.)
AÇÃO LUDOPEDAGÓGICA
Existem cada vez mais evidências da importância do desenvolvimento psicomotor nos processos que envolvem o aprendizado, refletindo na sistematização da maioria dos conteúdos curriculares,
especialmente os que se relacionam à alfabetização.
Há vários teóricos que acreditam que as crianças possuem um papel ativo no processo de
aprendizagem. A seguir, podemos observar alguns dos autores que têm grande contribuição nesta
área do conhecimento.
Para Fonseca (2004), a psicomotricidade está presente em todas as atividades que desenvolvem a motricidade das crianças, contribuindo para o conhecimento e domínio do seu próprio corpo.
Sendo assim, buscaremos compreender a importância do lúdico no contexto escolar.
Segundo Luckesi (1994), a atividade lúdica ajuda a desenvolver a capacidade criativa da
criança, atuando como uma atividade orgânica e ao mesmo tempo prazerosa para a criança, já que
a brincadeira proporciona uma melhor qualidade da vida escolar.
Finalmente, para Assunção e Coelho (1997) 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.
As principais atividades que podemos propor em nossa ação ludopedagógica são as que envolvem:
esquema corporal, lateralidade, organização espacial, estruturação temporal, brincadeiras lúdicas,
desenhos, pinturas, etc. Brincadeiras como: Passar no bambolê, pé direito, pé esquerdo, equilíbrio,
passar pela corda, rastejar, alongar, estátua, vivo/ morto, imitação, siga o mestre, jogos de movimento,
brincadeiras cantadas, músicas, cantigas de roda, teatro com mímicas, entre muitas outras.
A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NA APRENDIZAGEM
No século XVI, com ideias de pensadores humanistas como Rousseau, Dewey, Vygotsky,
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Piaget, entre outros, estes humanistas deixaram importantes estudos sobre o brincar, enfocando em
especial seu valor educativo. Estudos continuam provando que a atividade lúdica deve ser utilizada
em sala de aula como importante ferramenta para o desenvolvimento de habilidades psicológicas,
sociais e motoras. Conforme afirma Kishimoto (1997, p.42), “o jogo torna-se uma forma especial para
aprender os conteúdos escolares”. É brincando que a criança experimenta situações, conflitos e supera desafios, que vão proporcionar, além do próprio prazer de brincar, o seu pleno desenvolvimento.
Brincar é a primeira conduta inteligente do ser humano. Quando a criança nasce, suas brincadeiras tornam-se tão essenciais como o sono e a alimentação. Portanto, na escola, a
criança precisa continuar brincando para que seu desenvolvimento e crescimento físico,
intelectual, afetivo e social possam evoluir e se associar à construção do conhecimento de
si mesmo, do outro e do mundo. (SANTOS, 2011, p.12).

Apropriar-se desta importante estratégia ludopedagógica para o processo ensino aprendizagem
na educação infantil é transformar o espaço escolar em um ambiente significativo e imaginário em
que a criança expresse sua criatividade por meio da interação que estabelece com outras crianças.
Conforme Santos (2009) durante muito tempo e ainda hoje, prevalece a indiferença, de muitos
no ambiente escolar, pelo uso do lúdico no ensino das crianças. O brincar era é e tratado como uma
atividade não seria que não se enquadra no padrão de ensino, já que, o maior autor ainda traz que
a escola prioriza a disciplina e o silêncio, assim como a criança precisa ser obediente ao professor,
passiva e imóvel em sala de aula para que não haja bagunça. Isso contraria os objetivos que muitos
educadores pregam em que se valoriza a criança como um ser ativo.
De acordo com Oliveira (2008) ao brincar, afeto, motricidade, linguagem, percepção, representação, memória e outras funções cognitivas estão profundamente interligadas. A brincadeira favorece
o equilíbrio afetivo da criança e contribui para apropriação dos signos sociais.
Como bem observa Fortuna (2001) em uma sala de aula ludicamente inspirada, convive-se
com a aleatoriedade, com o imponderável, o professor renuncia a centralização, a onisciência e ao
controle onipotente reconhece a importância de que o aluno tenha uma postura ativa nas situações
de ensino, sendo sujeito de sua aprendizagem, a espontaneidade e a criatividade são constantemente
estimuladas.
Segundo Piaget (1971) “desenvolvimento da criança acontece através do lúdico. Ela precisa
brincar para crescer, precisa do jogo como forma de equilibração com o mundo”.
O lúdico é parte integrante do mundo infantil da vida de todo ser humano. Os jogos e brinquedos fazem parte da infância das crianças, onde a realidade e o faz de conta intercalam-se. O olhar sobre o lúdico não deve ser visto apenas como diversão, mas sim, de grande
importância no processo de ensino-aprendizagem na fase da infância (MALAQUIAS; RIBEIRO, 2003, p.1).

A ludicidade é importante para a saúde tanto mental quanto física do ser humano, e merece
atenção especial dos pais e educadores. É o espaço para expressão, além de direito legítimo da
criança e relação afetiva com o mundo que a cerca. O lúdico possibilita integração e formação de sua
personalidade. Por meio dos jogos forma-se conceito, ideias, estabelecendo percepções e estimativas
compatíveis com o crescimento físico e o desenvolvimento. Os jogos ensinam os conteúdos por meio
de regras, pois possibilita a exploração do ambiente a sua volta, os jogos proporcionam aprendizagem
maneira prazerosa e significativa assim agrega conhecimentos. A convivência de forma prazerosa
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proporcionará e estabelecerá, relações cognitivas e experiências vivenciadas, relacionando-as produções culturais e simbólicas conforme procedimentos metodológicos compatíveis a essa prática.
O conhecimento pode e deve ser construído mediante o lúdico, dessa forma a criança aprenderá
de maneira mais divertida, na qual sua criatividade será estimulada, a autoconfiança e autonomia
serão despertadas, garantindo uma maturação na aquisição de novos conhecimentos. É necessário
que os alunos se expressem ludicamente deixem aflorar sua criatividade, sonhos e fantasias ou
mesmo suas frustrações, aprendendo agir e lidar com sentimentos de forma espontânea. No entanto, a ludicidade não é apenas entretenimento, e sim algo que deverá ser trabalhado pelo educador.
JOGOS E BRINCADEIRAS
Jogos e brincadeiras possibilitam à criança um relacionamento significativo com aprendizagem
mediante o desenvolvimento físico, afetivo, social e intelectual, pois mediante as atividades lúdicas
se desenvolve a expressão corporal, oral, reforça habilidades sociais, integra-se na sociedade, formam-se conceitos relacionam suas ideias, constrói seu próprio conhecimento, fazendo a ligação com
mundo real construindo assim seu próprio mundo.
Para Kishimoto (1997, p.38): “Enquanto manifestação livre e espontânea da cultura popular, a
brincadeira tradicional tem a função de perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas de convivência
social e permitir o prazer de brincar”.
A escola deve ofertar e oportunizar vivências enriquecedoras que envolvem toda e qualquer
situação e materiais, desde que gere prazer.
Ao levar o lúdico para a escola está se promovendo algo diferenciado que ajuda os alunos a
resgatar o prazer, mudar sua visão de escola e dar um novo sentido ao processo de aprendizagem, pois trabalhar com as emoções, além de contribuir na concretização de propostas
cognitivas que levam a construir conceitos e dominar habilidades, pode transformar as metodologias do ensino. Assim, os jogos, os brinquedos, as brincadeiras e as dinâmicas são
as ferramentas indispensáveis para a criação de um ambiente criativo, diferente, inovador e
significativo. (SANTOS, 2011, p.12)

Ao brincar à criança estará desenvolvendo sua própria aprendizagem de forma ativa, por meio
da ludicidade estará realizando sua própria atividade reproduzindo ações que lhes são familiares,
construindo seu conhecimento com base naquilo que já conhece.
Quando brinca de casinha, por exemplo, a criança atribui sentido aos objetos que utiliza
para montar os cenários, similar pessoas e acontecimentos. Essas narrativas fazem sentido
para ela, pois são uma projeção de seus desejos, sentimentos e valores, expressando suas
possibilidades cognitivas, seus modos de assimilar ou incorporar o mundo, a cultura em que
vive. (MACEDO et al.,2005, p.20).

Em conformidade com esse pensamento é que a educação infantil precisa ser constituída em
um ambiente saudável e agradável, pois o início da vida escolar de uma criança deve ser marcado
por boas vivências, despertando nela o gosto pela escola, para que posteriormente interiorize e
compreenda importância desta instituição para o seu desenvolvimento humano e social.
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
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O brincar é para a criança uma fonte de descoberta de valor incalculável, pois, ao passo que
brinca, vivencia o lúdico de forma significativa produzindo no cérebro uma atividade intensa marcada
pelo prazer que, por sua vez, desenvolve o senso de companheirismo, afirma personalidade, proporcionando a criança a descoberta do seu próprio “eu”. Brincando ela aguça o imaginário, desperta
ideias e contribui para o desenvolvimento intelectual e criativo.
A brincadeira é, sem sombra de dúvidas, uma linguagem natural da criança e é, portanto,
de extrema importância que esteja presente na escola desde a educação infantil para que o aluno
possa se colocar e se expressar por meio de atividades lúdicas. A educação infantil não pode, de
maneira alguma, desvincular as atividades lúdicas do processo de ensino. Portanto, o espaço escolar se constitui como um importante ambiente favorecedor do desenvolvimento sociocultural, e é
na escola que o aluno vivencia experiências e, com base nelas, estabelece interações com o meio.
A importância da ludicidade no contexto escolar e na vida diária da criança vai muito além de
seu desenvolvimento motor, ela não só contribui para sua formação motora, sensorial, social, como
também desenvolverá suas potencialidades psíquicas, neste sentido afirma Vygotsky (1998 p.112) que
“a brincadeira cria as zonas de desenvolvimento proximal e que estas proporcionam saltos qualitativos
no desenvolvimento e na aprendizagem infantil”. Para tanto, sua vivência com as brincadeiras deve
começar bem cedo, pois segundo Leontiev (1998, p.56).
O brinquedo é a atividade principal da criança, aquela em conexão com a qual ocorrem as
mais significativas mudanças no desenvolvimento psíquico do sujeito e na qual se desenvolvem os processos psicológicos que preparam o caminho da transição da criança em direção
a um novo e mais elevado nível de desenvolvimento.

Por intermédio das brincadeiras o caminho para seu desenvolvimento, que inicia-se na mais
tenra infância e segue para toda vida. Afirmam Vygotsky (1998) e Leontiev (1998), o brinquedo tem
intrínseca relação com o desenvolvimento infantil, especialmente na idade pré-escolar.
Grolnick (1993, p.44) afirma que: Brincar durante a infância e através do ciclo da vida, ajuda
a liberar as tensões da vida, prepara-nos para o que é sério e as vezes fatal, ajuda-nos a definir e
redefinir os limites entre nós e os outros, auxilia-nos na obtenção de um senso de nossa própria
identidade pessoal e corporal.
Ela atua não apenas no sentido do desenvolvimento psíquico, como também na manutenção
de sua saúde, ou seja, “a valorização do brincar vem a ser importante estratégia para impulsionar a
criatividade e a saúde psíquica do ser humano” Sakamoto (2008, p.277). Portanto, torna-se a ludicidade indispensável à saúde emocional e intelectual da criança. Sem dúvida Irá contribuir, no futuro,
para a eficiência e o equilíbrio do adulto. As atividades de recreações proporciona auto expressão
e auto realização.
A ludicidade, extremamente importante para a saúde mental do ser humano, precisa ser mais
considerada, pois o espaço lúdico da criança está merecendo maior atenção, já que o espaço para
expressão mais genuína do ser é o espaço do exercício da relação afetiva com o mundo, com as
pessoas e com os objetos. (FALCÃO; RAMOS, 2002, p.17)
Trabalhar de forma lúdica não é deixar de apresentar os conteúdos programáticos, mas sim
proporcionar a criança uma aprendizagem prazerosa, pois as atividades lúdicas são indispensáveis
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para o desenvolvimento físico, emocional e intelectual sadio das crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção deste artigo é mostrar a importância da Ludopedagogia na Educação Infantil e o
quanto esses conhecimentos são indispensáveis na formação do professor, pois a falta deles dificulta
as ações educativas e um desenvolvimento integrado entre o corpo, mente e o social.
A escola é um importante agente motivador do desenvolvimento infantil; quando integramos
a Ludopedagogia às atividades escolares, temos como resultado os benefícios do cognitivo, lúdico
e social, já que mediantes as brincadeiras elas expressam as suas vontades e necessidades.
O brincar é algo essencial para o desenvolvimento infantil. Estar disponível para a criança,
além de disponibilizar tempo e espaço para ela brincar significa contribuir para um desenvolvimento
saudável. O adulto que sabe se colocar no lugar da criança e aprende também a brincar é aquele
que será o maior incentivador e parceiro das crianças nas brincadeiras, formando seres humanos
confiantes e capazes.
Diante dessas considerações, percebemos que é de extrema importância refletir sobre nossas
práticas, além de analisar e recriar nossas metodologias de ensino. É preciso oportunizar as possibilidades para as crianças da Educação Infantil, pois o aprender deve estar cercado de intenções,
motivações e desejos de se comunicar com o seu meio.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo, elucidar o tema Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ressaltando as principais discussões a respeito, levantando as principais características
sobre a temática. Conforme Poeta e Rosa Neto (2004) cerca de 5 % das crianças em idade escolar
possuem sintomas deste transtorno, sendo mais frequentes em meninos que meninas. Mediante a
incidência do aluno TDAH, os estudos sobre o tema torna-se de grande relevância para professores
que lidam com esses alunos em sala de aula. A importância deste artigo se deu em função do grande índice de crianças portadoras do transtorno nas classes de educação infantil e anos iniciais. A
escola é a principal responsável pelo encaminhamento dos alunos aos especialistas que encontram
dificuldades e transtornos de aprendizagem.
Palavras-Chave: Inclusão; Transtornos de Aprendizagem; Atenção; Hiperatividade.
INTRODUÇÃO
Para abordamos a questão da inclusão de educandos com Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade é necessária compreender, além dos aspectos diretamente relacionados às deficiências propriamente ditas, o desenvolvimento e os aspectos que as envolvem e, além disso, como o
conceito e ações decorrentes foram construídas ao longo da história da humanidade, as políticas e
a legislação que as direcionam, as questões curriculares, de avaliação e da formação para o mundo
do trabalho.
Brown (2007) comenta:
“A síndrome do TDAH é complicada. Inclui dificuldades crônicas nas múltiplas funções cognitivas. Além disso, aqueles com essa síndrome têm, muitas vezes, dificuldades com outros
aspectos do seu aprendizado, regulação emocional, funcionamento social ou comportamento. (...) O TDAH tem taxas extraordinariamente altas de co-morbidades (sic) dentro de virtualmente todos os transtornos psiquiátricos listados no DSM-IV”. (BROWN, 2007, p.138).

As crianças que sofrem com o transtorno terão menor impacto na evasão escolar, na repetência, no sentimento de culpa, na incapacidade e frustrações que os portadores de TDAH costumam
ter quando não conseguem acompanhar a rotina de uma sala de aula, do sistema social em que
vivem e da perspectiva profissional que talvez não seja alcançada se não tiverem um tratamento e
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acompanhamento adequado.
Entendemos que o referido artigo é importante, pois trata de questões referentes aos alunos
em processo de alfabetização com TDAH que estão inseridos nas salas regulares de ensino.
Temos como objetivo entender o processo de construção do conhecimento, sintomas e possíveis intervenções pedagógicas.
A inclusão é um desafio, que a ser devidamente enfrentado pela escola comum, provoca a
melhoria da qualidade da Educação Básica e Superior, pois para que os alunos que apresentam
transtornos de aprendizagem possam exercer o direito à educação em sua plenitude, é indispensável que essa escola aprimore suas práticas, a fim de atender às diferenças. Esse aprimoramento é
necessário, sob pena de os alunos passarem pela experiência educacional sem tirar dela o proveito
desejável, tendo comprometido um tempo que é valioso em suas vidas: o momento do desenvolvimento.
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
Atenção é a habilidade de estar ciente dos estímulos a que um organismo está exposto, incluindo estímulos internos como pensamento e memória e estímulos externos como cenas e sons. É à
base de toda atividade mental como, por exemplo, pensamento, linguagem, resolução de problemas.
Requisito para a maior parte dos processos cognitivos, especialmente a memória.
A atenção pode ser considerada como o clímax da integração mental e maior pré-requisito
para a manifestação tanto da capacidade intelectual quanto da capacidade reflexiva. É um dos requisitos ou competências básicas da aprendizagem mais importantes, pois é necessária para que um
estímulo seja percebido, elaborado e transforme-se em resposta, que deve em seguida ser avaliada.
Segundo Luria (1981), a abordagem neuropsicológica confere à atenção o status de imprescindível e precedente de todos os comportamentos envolvidos no processamento da aprendizagem,
por ser relevante não só para que ela se processe, mas também para que seja mantida.
As aprendizagens formais, transmitidas pela escola dependem essencialmente para que sejam
processadas da integração entre: pensar, sentir, falar, ouvir e agir.
Para crianças que manifestam nível inadequado de atenção no contexto escolar essa integração
é particularmente difícil. Crianças com déficits de atenção obtêm menor sucesso na aprendizagem
formal porque exibem comportamentos incompatíveis com aqueles necessários à aprendizagem.
As principais dificuldades são decorrentes da limitação de recursos para que as tarefas sejam
iniciadas, concluídas, mudanças sejam feitas e organizadas em diferentes níveis.
A hiperatividade e déficit de atenção é um problema mais comumente visto em crianças e se
baseia nos sintomas de desatenção (pessoa muito distraída) e hiperatividade (pessoa muito ativa,
por vezes agitada, bem além do comum). Tais aspectos são normalmente encontrados em pessoas
sem o problema, mas para haver o diagnóstico desse transtorno, a falta de atenção e a hiperatividade devem interferir significativamente na vida e no desenvolvimento normal da criança ou do adulto.
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Estima-se que cerca de 3 a 6% das crianças na idade escolar (mais ou menos de 6 a 12 anos
de idade) apresentem hiperatividade e/ou déficit de atenção. O diagnóstico antes dos quatro ou cinco
anos raramente é feito, pois o comportamento das crianças nessa idade é muito variável, e a atenção
não é tão exigida quanto à de crianças maiores. Mesmo assim, algumas crianças desenvolvem o
transtorno numa idade bem precoce. Aproximadamente 60% dos pacientes que apresentaram TDAH
na infância permanecem com sintomas na idade adulta, embora que em menor grau de intensidade.
Na infância, o transtorno é mais comum em meninos e predominam os sintomas de hiperatividade. Com o passar dos anos, os sintomas de hiperatividade tendem a diminuir, permanecendo
mais frequentemente a desatenção, e diminuindo a proporção homem x mulher, que passa a ser de
um para um.
Geralmente o problema é mais visível quando a criança inicia atividades de aprendizado na
escola, pelos professores das séries iniciais, quando o ajustamento
à escola mostra-se comprometido. Durante o início da adolescência o quadro geralmente mantém-se o mesmo, com problemas predominantemente escolares, mas no final da adolescência e início
da vida adulta o transtorno pode acompanhar se de problemas de conduta (mau comportamento) e
problemas de trabalho e de relacionamentos com outras pessoas. Porém, no final da adolescência
e início da vida adulta ocorre melhora global dos sintomas, principalmente da hiperatividade, o que
permite que muitos pacientes adultos não necessitem mais realizar tratamento medicamentoso para
os sintomas.
Os estudos mais recentes apontam para a genética como principal causa relacionada ao
transtorno. Aproximadamente 75% das chances de alguém desenvolver ou não o TDAH são herdadas
dos pais. Além da genética, situações externas como o fumo durante a gestação também parecem
estar relacionados com o transtorno. Fatores orgânicos como atraso no amadurecimento de determinadas áreas cerebrais, e alterações em alguns de seus circuitos estão atualmente relacionados
com o aparecimento dos sintomas. Supõe-se que todos esses fatores formam uma predisposição
básica (orgânica) do indivíduo para desenvolver o problema, que pode vir a se manifestar quando a
pessoa é submetida a um nível maior de exigência de concentração e desempenho. Além disso, a
exposição a eventos psicológicos estressantes, como uma perturbação no equilíbrio familiar, ou outros
fatores geradores de ansiedade, pode agir como desencadeadores ou mantenedores dos sintomas.
A manifestação pode ter três grupos de crianças (e também adultos) com este problema. Um
primeiro grupo apresenta predomínio de desatenção, outro tem predomínio de hiperatividade/impulsividade e o terceiro apresenta ambos, desatenção e hiperatividade. É muito importante termos em
mente que um “certo grau” de desatenção e hiperatividade ocorre normalmente nas pessoas, e nem
por isso elas têm o transtorno. Para dizer que a pessoa tem realmente esse problema, a desatenção
e/ou a hiperatividade têm que ocorrer de tal forma a interferir no relacionamento social do indivíduo,
na sua vida escolar ou no seu trabalho. Além disso, os sintomas têm que ocorrer necessariamente
na escola (ou no trabalho, no caso de adultos) e também em casa. Por exemplo, uma criança que
“apronta todas”
em casa, mas na escola se comporta bem, muito provavelmente não tem hiperatividade. O
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que pode estar havendo é uma falta de limites (na educação) em casa. Na escola, a criança aceita
limites, comportando-se adequadamente em sala de aula.
Sintomas: Uma pessoa apresenta desatenção, a ponto de ser considerada como transtorno
de déficit de atenção, quando tem a maioria dos seguintes sintomas ocorrendo a maior parte do
tempo em suas atividades.
Uma pessoa pode apresentar o transtorno de hiperatividade quando a maioria dos seguintes
sintomas torna-se uma ocorrência constante em sua vida: frequentemente agita as mãos ou os pés ou
se remexe na cadeira, com freqüência abandona sua cadeira em sala de aula ou em outras situações.
Além dos sintomas anteriores referentes ao excesso de atividade em pessoas com hiperatividade, podem ocorrer outros sintomas relacionados ao que se chama impulsividade, a qual estaria
relacionada aos seguintes aspectos: frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas
terem sido completadas, não aguarda a vez.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE
ATENÇÃO
O transtorno se caracteriza por frequente comportamento de desatenção, inquietude e impulsividade, em pelo menos três contextos diferentes (casa, creche, escola, trabalho).
Nos anos 80, a partir de novas investigações, passou-se a ressaltar aspectos cognitivos da
definição de síndrome, principalmente o déficit de atenção e a impulsividade ou falta de controle,
considerando-se, além disso, que a atividade motora excessiva é resultado do alcance reduzido da
atenção da criança e da mudança contínua de objetivos e metas a que é submetida.
É um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo
inclusive em muitos países, lei de proteção, assistência e ajuda tanto aos que têm este transtorno ou distúrbios quanto aos seus familiares. Há muita controvérsia sobre o assunto. Há especialistas
que defendem o uso de medicamentos e outros que acham que o indivíduo deve aprender a lidar
com ele sem a utilização de medicamentos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde e Associação Psiquiátrica Americana, o TDAH é
um transtorno psiquiátrico que tem como características básicas a desatenção, a agitação (hiperatividade) e a impulsividade, podendo levar a dificuldades emocionais, de relacionamento, bem como a
baixo desempenho escolar e outros problemas de saúde mental. Embora a criança hiperativa tenha
muitas vezes uma inteligência normal ou acima da média, o estado é caracterizado por problemas
de aprendizado e comportamento. Os professores e pais da criança hiperativa devem saber lidar
com a falta de atenção, impulsividade, instabilidade emocional e hiperativa incontrolável da criança.
A criança com Déficit de Atenção muitas vezes se sente isolada e segregada dos colegas,
mas não entende por que é tão diferente. Fica perturbada com suas próprias incapacidades. Sem
conseguir concluir as tarefas normais de uma criança na escola, no playground ou em casa, a criança
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hiperativa pode sofrer de estresse, tristeza e baixa autoestima.
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS (CID-10 F90)
Para se diagnosticar um caso de TDAH é necessário que o indivíduo em questão apresente
pelo menos seis dos sintomas de desatenção e/ou seis dos sintomas de hiperatividade; além disso,
os sintomas devem manifestar-se em pelo menos dois ambientes diferentes e por um período superior
a seis meses. Caso seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram por pelo menos
6 meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento. Frequentemente
deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras e com frequência tem dificuldades
para manter a atenção e parece não escutar. Freqüentemente corre ou escala em demasia,
em situações nas quais isto é inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas de inquietação).
Mesmo antes dos 7 anos de idade, alguns sintomas de hiperatividade, impulsividade ou desatenção que causaram prejuízo estavam presentes.
Alguns prejuízos causados pelos sintomas estão presentes em dois ou mais contextos (por ex.,
na escola ou trabalho, e em casa). Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo
no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.
Pessoas com TDAH têm problemas para fixar sua atenção em coisas por mais tempo do que
outras interessantemente, crianças com TDAH não têm problemas para filtrar informações. Elas parecem prestar atenção aos mesmos temas que as crianças que não apresentam o TDAH prestariam.
Crianças com TDAH se sentem chateadas ou perdem o interesse por seu trabalho mais rapidamente que outras crianças, parecem atraídas pelos aspectos mais recompensadores, divertidos
e reforçativos em qualquer situação, essas crianças também tendem a optar por fazer pequenos
trabalhos no presente momento em troca de uma recompensa menor, embora mais imediata, ao
invés de trabalhar mais por uma recompensa maior disponível apenas adiante. Na realidade, reduzir
a estimulação torna ainda mais difícil para uma criança com TDAH manter a atenção. Apresentam
também dificuldades em controlar impulsos. Os problemas de atenção e de controle de impulsos
também se manifestam nos atalhos que essas crianças utilizam, em seu trabalho. Elas aplicam menor
quantidade de esforços e despendem menor quantidade de tempo para realizar tarefas desagradáveis e enfadonhas.
DIAGNÓSTICO DO TDAH
O diagnóstico de TDAH é fundamentalmente clínico, realizado por profissional que conhece
profundamente o assunto, que necessariamente deve descartar outrasdoenças e transtornos para
então indicar o melhor tratamento.
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É preciso cuidado ao se caracterizar uma criança como portadora de TDAH. Somente um médico
(preferencialmente psiquiatra), juntamente com psicólogo ou terapeuta ocupacional especializado,
pode confirmar a suspeita de outros profissionais de áreas afins, como fonoaudiólogos, educadores
ou psicopedagogos, que devem encaminhar a criança para o devido diagnóstico. Existem testes e
questionários, como o site da psicóloga Cleide Heloisa Partel, especialista em TDAH, que auxiliam
no diagnóstico clínico.
Hoje já se sabe que a área do cérebro envolvida nesse processo é a região orbital frontal
(parte da frente do cérebro) responsável pela inibição do comportamento, pela atenção sustentada,
pelo autocontrole e pelo planejamento para o futuro. Entretanto, é importante frisar que o cérebro
deve ser visto como um órgão cujas partes apresentam grande interligação, fazendo com que outras
áreas que possuam conexão com a região frontal possam não estar funcionando adequadamente,
levando aos sintomas semelhantes aos de TDAH. Os neurotransmissores que parecem estar deficitários em quantidade ou funcionamento, em indivíduos com TDAH, são basicamente a dopamina e
a noradrenalina, que precisam ser estimuladas por meio de medicações.
Algumas pessoas precisam tomar estimulantes como forma de amenizar os sintomas de déficit
de atenção/hiperatividade, entretanto nem todas respondem positivamente ao tratamento. Em alguns
casos, não apresentam nenhuma melhora significativa, não se justificando o uso dos mesmos. A
duração da administração de um medicamento também é decorrente das respostas dadas ao uso
e de cada caso em si.
IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO MÉDICO PARA INDIVÍDUOS COM TDAH
São vários os motivos que mostram ser de grande importância médica fazer o diagnóstico e
se tratar a criança (ou o adulto) com o transtorno de déficit de atenção
e hiperatividade.
Primeiro, é importante se fazer o tratamento desse transtorno para que a criança não cresça
estigmatizada como o “bagunceiro da turma” ou como ou “vagabundo”, ou como o “terror dos professores”.
Segundo, para que a criança não fique durante anos com o desenvolvimento prejudicado na
escola e na sua vida social, atrasado em relação aos outros colegas numa sociedade cada vez mais
competitiva.
Terceiro, é importante fazer um tratamento do transtorno para se tentar minimizar consequências futuras do problema, como a propensão ao uso de drogas (o que é relativamente frequente
em adolescentes e adultos com o problema), transtorno do humor (depressão, principalmente) e
transtorno de conduta.
O diagnóstico deve ser feito por um profissional de saúde capacitado, geralmente neurologista,
pediatra ou psiquiatra. O diagnóstico pode ser auxiliado por alguns testes psicológicos ou neuropsicológicos, principalmente em casos duvidosos, como em adultos, mas mesmo em crianças, para o
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acompanhamento adequado do tratamento.
Frequentemente o tratamento envolve a utilização de medicamentos, geralmente algum psicoestimulante específico para o sistema nervoso central, uso de alguns antidepressivos ou outras
medicações. É necessário um acompanhamento do progresso da terapia, por intermédio da família
e da escola. Não apenas o tratamento com medicação, mas também um tratamento com uma psicoterapia deve ser mantida, na maioria dos casos, pela necessidade de atenção à criança (ou adulto)
devido à mudança de comportamento que deve ocorrer com a melhora dos sintomas, por causa do
aconselhamento que se deve fazer aos pais e para tratamento de qualquer problema específico do
desenvolvimento que possa estar associado.
Um aspecto fundamental desse tratamento é o acompanhamento da criança, de sua família
e de seus professores, pois é preciso auxílio para que a criança possa reestruturar seu ambiente,
reduzindo sua ansiedade. Uma exigência quase universal consiste em ajudar os pais a reconhecerem que a permissividade não é útil para a criança, mas que utilizando um modelo claro e previsível
de recompensas e punições, baseado em terapias comportamentais, o desenvolvimento da criança
pode ser mais bem acompanhado.
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é uma síndrome caracterizada por desatenção, hiperatividade e impulsividade causando prejuízos a si mesmo e aos outros em
pelo menos 2 contextos diferentes (geralmente em casa e na escola/trabalho). Entre 3% e 6% das
crianças em fase escolar foram diagnosticadas com este transtorno. Entre 30 a 50% dos casos persistem até a idade adulta. Sua causa, o diagnóstico, sua utilização para justificar mal desempenho
acadêmico e o grande número de tratamentos desnecessários com anfetaminas geram polêmica
desde a década de 70.
TDAH E A ALFABETIZAÇÃO
Com base nas leis e nos parâmetros que regem o sistema educacional, é possível afirmar que
a alfabetização há muito deixou de ser apenas uma questão de aprender a ler e escrever, transformando-se numa fonte de conhecimentos muito mais ampla, em que o sujeito adquire a capacidade
de pensar e de conscientizar-se de que pode interferir no mundo assim como o mundo interfere em
sua vida, desenvolvendo, desse modo, o exercício consciente dos direitos humanos e as liberdades
fundamentais, divulgados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).
A dimensão mais profunda de sua liberdade encontra-se precisamente no reconhecimento
das coerções que podem ser superadas. Então, descobre, no processo de se tornarem cada
vez mais críticos, que é impossível negar o poder constitutivo de sua consciência na prática
social de que participam. Refletindo sobre possíveis razões por que os alunos têm dificuldade em ser alfabetizados, pode-se considerar que são vários os fatores que interferem no
desenvolvimento da aprendizagem, tais como a bagagem cultural, o meio em que se vive
o nível social e econômico, a estrutura familiar, entre outros. Desse modo, é o sujeito que
sofre as interferências do meio em que está inserido e deve, portanto, ser entendido como o
centro do processo deaprendizagem. (Freire e Macedo, 1990, p.31).

Todas essas influências devem ser consideradas no processo educacional dos alunos. Entretanto, fazendo um recorte para o processo de alfabetização, outras variações também interferem
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na aprendizagem.
Essas variações são as chamadas variações linguísticas, de nível histórico, geográfico, social
e estilístico, que envolvem a realidade de todos e de cada aluno de maneira diferenciada.
Diante dessa realidade, é preciso considerar a bagagem cultural e a realidade sociocultural
de todos os alunos para evitar a desigualdade de oportunidades de acesso ao conhecimento e à
aprendizagem. É sabido que crianças, que em seu cotidiano têm contato frequente com leitura e
escrita, tais como pais que leem livros ou revistas, fazem listas de compras ou até mesmo escrevem
cartas, acabam por receber efetivamente e compreender informações sobre as funções sociais
da leitura e escrita, mesmo que ainda não as dominam. Desse modo, para que os alunos possam
aprender, de fato, de forma significativa, a escola deve estruturar o ensino a partir dos conhecimentos
prévios, para assim conduzi-los a transformar esses conhecimentos, baseados no senso comum, em
conhecimentos científicos e críticos, além de trabalhar com aqueles alunos que não possuem essa
bagagem cultural. Valorizando tais conhecimentos ou trabalhando na construção destes, o aluno
pode se tornar capaz de relacionar esse conhecimento adquirido com sua própria realidade, fazendo
com que seja significativo para ele e se transforme em aprendizagem.
A escola, por sua vez, consolidou-se como lugar necessariamente institucionalizado para o
preparo das novas gerações, com vistas a atender aos ideais do Estado republicano, pautado pela necessidade de instauração de uma nova ordem política e social; e a universalização da escola assumiu importante papel como instrumento de modernização e progresso do
Estado-Nação, como principal propulsora do esclarecimento das massas iletradas. (MORTATTI, 2006, p. 2).

Na alfabetização, o professor precisa primeiramente compreender como se dá o processo
de aprendizagem da leitura e escrita e suas variações. A partir dessa compreensão, deve-se tomar
sempre como ponto de partida o conhecimento que o aluno leva para a escola e, a partir dele, estabelecer um planejamento para o processo de aprendizagem que faça com que o conteúdo abordado
tenha significado para o aluno e este possa compreendê-lo. Além disso, o objetivo da alfabetização
é que o aluno seja capaz de compreender as técnicas de ler e escrever, mas que, essencialmente,
seja também capaz de saber como utilizar essas técnicas em sua vida (alfabetização e letramento).
Para tanto, o professor deve ser o mediador da aprendizagem, fazendo com que o processo de alfabetização seja significativo não só para a aprendizagem, mas para a vida do aluno.
Portanto, a mediação do professor é extremamente importante para o processo de ensino
e aprendizagem, pois é essa ação contextualizada com objetivos coerentes que pode contribuir
para que o aluno assimile o conteúdo e as informações, compreendendo-os e transformando-os
em conhecimento. O papel do professor alfabetizador e sua mediação são mecanismos que podem
contribuir com o processo de aprendizagem da leitura e da escrita.
O professor não pode ser entendido como o responsável pelo insucesso dos alunos, mas sim
como um dos requisitos, entre tantos da educação (estrutura curricular, pedagógica e organizacional;
alunos e suas variações linguísticas, sociais, culturais; ritmos e diferenças na aprendizagem, entre
outros), que pode contribuir para a superação dos problemas educacionais, adotando mudanças que
possam auxiliar, efetivamente, a aprendizagem dos alunos. Contudo, para que esse professor seja
assim reconhecido, é preciso que saiba como realizar essa mudança, o que depende da qualidade
de sua formação inicial e continuada.
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Qualquer que seja a abordagem pedagógica adotada pela escola no processo ensino-aprendizagem deverá sempre ser usada uma metodologia que considere o aluno como um ser único, com
características próprias, habilidades e dificuldades ímpares e que possa construir a sua aprendizagem
sendo atendido em suas necessidades individuais.
A hiperatividade, denominada na medicina de desordem do déficit de atenção, pode afetar
crianças, adolescentes e até mesmo alguns adultos.
Os sintomas variam de brandos a graves e podem incluir problemas de linguagem, memória
e habilidades motoras.
Embora a criança hiperativa tenha muitas vezes uma inteligência normal ou acima da média,
o estado é caracterizado por problemas de aprendizado e comportamento.
Os professores e pais da criança hiperativa devem saber lidar com a falta de atenção, impulsividade, instabilidade emocional e hiperativa incontrolável da criança. A criança hiperativa pode ter
muitos problemas. Apesar da “dificuldade de aprendizado”, essa criança é geralmente muito inteligente.
Sabe que determinados comportamentos não são aceitáveis. Mas, apesar do desejo de agradar e de ser educada e contida, a criança hiperativa não consegue se controlar. Pode ser frustrada,
desanimada e envergonhada.
Ela sabe que é inteligente, mas não consegue desacelerar o sistema nervoso, a ponto de
utilizar o potencial mental necessário para concluir uma tarefa.
Toda criança hiperativa traz consigo o Déficit de Atenção, mas nem toda criança com Déficit
de Atenção é necessariamente hiperativa.
As atividades lúdicas possibilitam situações privilegiadas de aprendizagem para a criança.
Ao brincar, a criança estrutura e organiza seu pensamento, estimula a criatividade e aperfeiçoa a capacidade de resolver problemas. Cada brincadeira proporciona um tipo de aprendizado: as histórias de faz-de-conta que representam experiências da vida real e acabam
trazendo à tona os desejos, as preocupações, as imitações, os acontecimentos familiares,
as cenas assistidas em televisão, filmes, etc. As brincadeiras desenvolvem a linguagem e
as habilidades sociais, pois levam a criança a negociar com os colegas regras e divisões de
papéis. (Andrade, 2006, p. 97).

Os jogos e brincadeiras são importantes na escola ou tais situações devem fazer parte da
vida da criança somente fora do contexto escolar, como em casa, na rua, no clube ou em qualquer
outro lugar.
As crianças que desenvolvem seu processo de aprendizagem de forma lúdica têm grandes
chances de ter mais êxito na educação formal. Os medos e angústias que as crianças têm, principalmente, em fase de alfabetização, tendem a não existir se a aprendizagem se consolidar de maneira
prazerosa.
Segundo NOVAES (1992) “O ensino, absorvido de maneira lúdica, passa adquirir um aspecto
significativo e efetivo no curso de desenvolvimento da inteligência da criança”
Considera-se o jogo como uma fonte de prazer e descoberta para a criança, o que poderá
contribuir no processo ensino e aprendizagem; porém tal contribuição no desenvolvimento das ativi126
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dades pedagógicas dependerá da concepção que se tem do jogo. Ou seja, não é apenas uma forma
de desafogo ou entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios que enriquecem o
desenvolvimento intelectual e que podem contribuir significativamente para o processo de ensino e
aprendizagem e no processo de socialização das crianças.
Assim a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades sociais e intelectuais. Pode-se dizer
que um dos principais objetivos da escola é proporcionar a socialização, por esse motivo não devemos
isolar as crianças em suas carteiras, devemos incentivar os trabalhos em grupos, a trocas de ideias,
a cooperação que acontece por ocasião dos jogos Os jogos são aqui pensados e problematizados
no contexto educacional. Para pensarmos tais situações pedagógicas é muito importante situá-los
a partir da consideração dos amplos objetivos que facilitam o processo de ensino e aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se o presente artigo, mencionando-se que a condição extrema e patológica do déficit
de atenção; um dos mais estudados e mais controversos distúrbios do desenvolvimento da infância.
Todas as informações sobre o TDAH citadas neste trabalho são importantes para entender o
transtorno como uma doença mental, que afeta de forma devastadora a vida da criança, da família e
de todos que convivem com a mesma. E para o educador é importante tomar conhecimento de alguns
problemas advindos do TDAH, como por exemplo, a dificuldade de aprendizagem, já que o número
de diagnósticos de crianças com esse transtorno vem aumentando e, portanto, a probabilidade de
o professor se deparar com esse aluno em sala de aula também
aumentam. Deve-se levar em conta a possibilidade de existirem diversos diagnósticos equivocados, resultando em rótulos para as crianças normais cujos comportamentos são reflexos da atual
vida acelerada enfrentada nas cidades, aonde as informações chegam rapidamente.
Nesse sentido é importante lembrar que a escola tem sua função social de contribuir com a
propagação do pensamento científico a fim de consolidar uma sociedade mais justa. Desse modo,
“o trabalho da escola deve considerar as crianças como seres sociais e trabalhar no sentido de que
sua integração na sociedade seja construtiva”.
Por fim, é importante que a escola abra um espaço de discussão e reflexão, entre as pessoas
integrantes desse ambiente, com o intuito de promover uma mudança que invista num ensino de
qualidade e para todos.
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RESUMO
No intuito de tentar uma aproximação no presente trabalho é necessário realizar resgates históricos
que fornecem subsídios para a explanação de um panorama real e complexo. Já que a socialização
e educação de surdos fora relegada no processo histórico de desenvolvimento humano, sendo por
vezes confundida com um tipo de amparo assistencial. Iniciaremos com a elucidação das possíveis raízes históricas registradas de âmbito mundial, para conseguinte adentrarmos ao processo
socio-histórico-educacional nacional. Para tanto, o processo socio-histórico tem seu marco com o
reconhecimento de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS baseado na Lei n° 10.436 de 24 de abril
de 2002, que consolida os direitos advindos de lutas e movimentos dos surdos, assim como do
intérprete de LIBRAS. E apesar da abrangência nacional, o reconhecimento de tal deve-se de influências advindas do estado do Rio de Janeiro e São Paulo no “desenho” de conjuntura social Brasil.
Palavras-chave: Libras; Desenvolvimento Humano; Histórico.
INTRODUÇÃO
O processo socio-histórico tem seu marco com o reconhecimento de Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS baseado na Lei n° 10.436 de 24 de abril
de 2002, que consolida os direitos advindos de lutas e movimentos dos surdos, assim como
do intérprete de LIBRAS.
E, apesar da abrangência nacional, o reconhecimento de tal deve-se de influências advindas
do estado do Rio de Janeiro e São Paulo no “desenho” de conjuntura social Brasil.
Neste processo histórico, os surdos foram marginalizados no que tange o aspecto sociolinguístico educacional. Visto que, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística admite que o total de
brasileiros que são surdos profundos e deficientes auditivos é por volta de 5,7 milhões na atualidade.
O que é muito expressivo e requer atenção.
O ASPECTO EDUCACIONAL DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS: UMA ABORDAGEM SOCIO – HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICO
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Para compreender o processo socio-histórico-educacional da Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS, é necessário um resgate histórico sobre as possíveis raízes da Língua de Sinais.

Fonte: https://blog.signumweb.com.br/curiosidades/lingua-brasileira-de-sinais-libras-e-universal-saiba-mais/. Acesso
em 24 jan. 2022.
E, neste intuito, acadêmico, a primeira obra a que se refere a Língua de Sinais como um sistema complexo e organizado é o livro Chrilogia, de J. Bulwer de 1644, que analisa e discute a Língua
de Sinais no aspecto voltado ao natural e por vezes com iconografia detalhada.
Não obstante, cronologicamente em 1648, o livro Philocopus, apresenta um aprofundamento
sobre o tema, discorrendo sobre a prática da comunicação efetiva (RAMOS, 2004, p. 25).
Porém, somente em 1760 é que o francês Charles Michel de l’Epée, praticamente introduz a
instrução formalizada baseada nas Língua de Sinais advinda da suposta marginalidade da Língua.
Mas vale destacar que, o método de ensino obteve sucesso e culminou na criação do Instituto de
Surdos e Mudos.

Fonte: https://amigoedu.com.br/blogdoamigo/libras-saiba-tudo-sobre-a-lingua-de-sinais-e-onde-estudar. Acesso
em 24 jan. 2022.
Notoriamente, o trabalho realizado fora divulgado, sendo absorvido pelas escolas americanas
em 1821, pela influência do Professor Thomas Hopkins Gallaudet. Que ensejou esforços para a total
aceitação do método de ensino em 1835 (RAMOS, 1992).
Mas, a cientificidade permeou o campo de análise sobre o sistema de comunicação visual e
estrutura de linguagem da Língua de Sinais Americana somente em 1957, com os estudos de William
C. Stokoe. Mas vale destacar que notoriamente a sistematização estrutural no que tange a American
Sign Language deu-se a partir dos estudos de Lidell e Johnson (1986) e prosseguidos por influência
dos primeiros no estudo brasileiro de Quadros e Karnopp (2004).
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Para Ferreira Brito (1995) a gestualidade e os aspectos visuais podem diferir nas aproximações
das teorias linguísticas. Pois, há uma notória distinção entre a capacidade da oralidade e capacidade
linguística, convenções, e aspectos paralinguísticos da Língua base e signos da Língua de Sinais. E
isto é observado quando se distingue a pessoa propriamente surda dos demais em questão.
Sendo assim, vale destacar que os estudos de Pöchhacker (2004) apresentam uma nova
perspectiva de análise e entendimento do processo como se dá a tradução e/ou interpretação entre
transmissor e receptor.
No intento, o autor desvela o processo de interpretação da Língua baseada na captação temporal e reprodução imediata da informação à ser passada, o que de certa forma diferenciam diferentes
formas de traduções ou interpretações.
Interessantemente, os estudos anteriores de Kade (apud Pöchhacker, 2004) já apontavam a
mesma direção. O que vale destacar é que ambos fazem a distinção entre tradutor e intérprete, de
modo que o tradutor pode ainda elaborar uma “versão final” de seu trabalho, enquanto o intérprete
trabalha simultaneamente (seguindo o ritmo do orador) com elementos casuais e temporais.

Fonte: https://www.iped.com.br/materias/publicidade-marketing/3-motivos-voce-aprender-libras.html. Acesso em
24 jan. 2022.
Sob outra vertente de análise na busca de entendimento sobre como se dá o processo de
transmissão e recepção no que tange a interpretação e/ou tradução, na década de 1980, Daniel Gile
(1995) apresenta o Modelo de Esforços, cujos pressupostos são a energia mental envolvida no processo de interpretação e a disponibilidade de energia mental e qualidade do produto final. Denotando
à capacidade quanto as operações mentais automáticas e não automáticas no que cerne a atenção,
apresentando assim diferentes graus de saturação e desgaste.
Ainda na década de 1980, os estudos avançam para a análise de processos mentais e não
mais na verificação de um produto final.
A abordagem processual visou investigar, com o apoio de métodos e técnicas advindos da
psicologia cognitiva e da psicolinguística, o processo de tradução em sua complexidade, observando-se os aspectos que influenciam o processamento da tradução (RODRIGUES, 2002).
Adicionalmente sob outra vertente de análise, Quadros (2008) apresenta em seu estudo a
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distinção entre possibilidade de sobreposição de modalidades.

Fonte: https://www.portalmouralacerda.com.br/cursos/atualizacao-profissional/libras-lingua-brasileira-de-sinais-basico-i/. Acesso em 24 jan. 2022.
De forma que tradutores e intérpretes utilizem de modo concomitante, sinais pelas mãos,
palavras visíveis nos gestos de movimentos labiais. Diferenciando os intérpretes de línguas orais de
uma única modalidade e intérprete de língua de sinais que atuam em duas modalidades distintas.
Vale elencar que interessantemente, os estudos científicos no Brasil iniciaram em 1981, a partir
da exploração da Língua de Sinais dos indígenas da tribo amazônica denominada Urubu-Kaapor.
E neste interim, tanto a Língua Oral como a Língua de Sinais eram ensinadas aos seus integrantes,
para uma comunicação efetiva entre todos (MONTEIRO, 2006).
Portanto, pode-se mencionar que amplas e diversas são as abordagens sobre a análise do
objeto (Língua de Sinais) em questão. E que a abordagem multidisciplinar tem se mostrada muito
promissora quanto à investigação, análise e tratamento nos estudos teóricos e experimentais.
A educação de surdos no Brasil, teve início na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1857 com
a Lei 839 assinada por D. Pedro II, que permitia a criação do Instituto Nacional de Surdos Mudos.
Com a vinda do francês Ernest Huet do Instituto dos Surdos Mudos de Paris, o trabalho foi atualizado
com novas metodologias educacionais (RAMOS, 2004).
Apesar de discutido em tópico anterior sobre a expressiva notoriedade educacional americana
quanto ao tratamento da Língua de Sinais, a educação de surdos no Brasil, teve influência direta
de Huet quanto à adaptação da Língua Francesa de Sinais para a Língua Brasileira de Sinais em
consonância com o currículo (programa) escolar da época.
Mas, é 1873 que os registros (obra Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos) de Flausino
José da Gama (surdo) fornecem subsídios significativos para a Língua Brasileira de Sinais, no que
tange a categorização de coisas, objetos, entre outros. Porém, a história mostra-se controversa, pois
em pouco tempo o ensino ensejado aos surdos foi suprimido no ano de 1881. Sendo proibitivo até
mesmo no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).
E, não obstante e comparativamente no Congresso de Milão em 1911 proibiu-se o uso da
Língua de Sinais para os surdos, sendo a educação baseada somente na oralidade. Porém, a resistência perdurou durante anos, apesar de impeditiva nas escolas (MONTEIRO, 2006).
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No intento, em 1925 foi fundado o Instituto Santa Terezinha na cidade de São Paulo. Inicialmente, a educação fora voltada em exclusividade para moças, sendo que algumas com inclinação
religiosa, tornando-se freiras.
Apesar de certa notoriedade o instituto passou por certas dificuldades, pois Monteiro (2006)
revela que atualmente as turmas de surdos de ensino médio foram fechadas e transferidas para
escolas inclusivas.

Fonte: https://faceres.com.br/estudantes-de-medicina-aprendem-libras. Acesso em 24 jan. 2022.
Porém, cronologicamente, em 1930 surge na cidade do Rio de Janeiro a primeira Associação Brasileira de Surdos-Mudos, e em 1954 na cidade de São Paulo, a segunda Associação de
Surdos-Mudos, influenciados pela professora Ivete Vasconcelos doravante do grupo Alvorada da
Congregação de Surdos do Rio de Janeiro.
Em 1970, o Bilinguismo finalmente ganha força no que tange a educação de surdos no Brasil,
avançando também em atividades e pesquisas relativo à Língua de Sinais. E em 1994 a Declaração
de Salamanca prevê o senso e regime democrático ensejando o ideal igualitário como seres humanos (BRASIL, 1994).
As determinações da declaração permeiam o ajuste das escolas às crianças de forma global,
sem distinções. Além das inclusões dos grupos considerados “minorias” e/ou desfavorecidos e de
vulnerabilidade social (ROCHA, 1997).
Como efeito de políticas públicas e programas sociais, em 2001, o Ministério de Educação
e Cultura (MEC) firmou parceria junto ao Programa de Apoio à Educação do Surdo e Federação
Nacional de Educação e Integração de Surdos, capacitando aproximadamente 80 pessoas surdas
para serem instrutores no ensino de LIBRAS. Poucos meses depois, aproximadamente 60 pessoas
foram capacitadas para serem professores-intérpretes no ensino para alunos surdos.
Vale destacar que neste mesmo ano fora realizada a primeira Conferência dos Direitos e
Cidadania dos Surdos do Estado de São Paulo. Permeando discussões sobre o exercício pleno da
cidadania, incluindo as comunicações, associações e movimentos do surdo (FELIPE, 2001).
Com o advento da lei federal 10.436, as diretrizes sobre o reconhecimento e regulamentação
de LIBRAS toma sua legitimidade e passa a nortear o currículo do Ensino Básico para surdos, assim
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como para as escolas inclusivas (BRASIL, 2002). Adicionalmente o decreto 5.626 regulamenta a
adoção da disciplina de LIBRAS para cursos de ensino superior (BRASIL, 2005).
Além do mais, pedagogicamente e didaticamente, o professor Fernando Capovilla lança o
dicionário Enciclopédico ilustrado de LIBRAS, e em 2002, a professora Tanya Mara coordena o
lançamento em mídia digital do Dicionário de LIBRAS em CD-ROM, o que tange o anseio de maior
figuração e destaque no ensino de surdos no Brasil.
Neste intuito, em 2005, a Secretaria de Educação Especial como departamento do MEC,
promoveu debates junto às Instituições e Universidades Públicas sobre a ampliação do serviço na
esfera federal. Para Monteiro (2006) a disposição do serviço em âmbito federal ainda carece de
maiores estruturações e entendimentos. Pois suas constatações são fruto de uma pré-estruturação
quanto à regulamentação em cursos de licenciatura e formação de intérprete efetivar-se-ão com a
lei 12.319 em 2.010 (BRASIL, 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, acreditamos que o processo educacional da Língua de Sinais com uma abordagem
socio-histórico-antropológica, revela que as conquistas dos surdos se deram através de diversas
lutas e pleitos. Sendo relegada ao segundo plano no que se denota como desenvolvimento humano.
Inicialmente, com registros apontando para o início modesto sobre a estruturação e análise da
Língua de Sinais no século XVII em território francês, e, por conseguinte adentrando e difundindo-se
no âmbito educacional norte-americano, o ensino de surdos em território nacional, sofreu entraves
e até mesmo restrições.
Porém, é com o embasamento na metodologia educacional advinda do Instituto de Surdos
Mudos de Paris, que a educação de surdos brasileira começa a “engatinhar”. Mas, através de políticas
externas, como a Declaração de Salamanca, é que as diretrizes educacionais tornam-se expressivas
e sofrem modificações e até mesmo implementações.
Como é caso da disposição da Lei Federal 10.436 que prevê diretrizes e implementação no
currículo de Educação Básica, e a lei federal 12.319 que prevê a regulamentação quanto a inserção
da disciplina em cursos de licenciatura e formação de intérpretes.
Ademais, com o avanço se dá ainda a passos morosos e uma aproximação quanto ao aspecto educacional na formação integral da pessoa no âmbito antropológico, histórico e social torna-se
complexa, visto que os estudos sobre tal abordagem são notórios comparados ao tempo de análise
sobre o desenvolvimento humano.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância da abordagem do luto nas instituições de educação infantil, buscando identificar como as crianças reagem diante desta problemática.
A morte como algo que faz parte do processo de desenvolvimento do homem, seja na mais tenra
idade ou em todo decorrer do ciclo humano. A educação como ferramenta para desenvolvimento
pessoal, aperfeiçoamento e cultivo do ser, apontando perdas, relacionamentos, situações limites,
comunicação, doenças, acidentes até tocar na própria temática morte. Os profissionais de educação
e os questionamentos a respeito da humanidade, com reflexões acerca de religião, ciência, arte,
filosofia dentre outras.
Palavras-chave: Educação Infantil; Educador; Luto; Morte.
INTRODUÇÃO
A temática morte foi e ainda é um grande tabu na sociedade, principalmente no âmbito escolar
e na educação infantil, uma das lacunas pedagógicas que faz o educador pensar e refletir em seu
fazer docente. Alguns autores reforçam a importância de tratar e falar da morte de maneira natural,
clara e concisa, e assim educadores se perguntam como falar sobre a morte para crianças.
A morte de alguém origina muitas perguntas e receios, uma vez que as crianças fazem perguntas muito diretas. Qualquer resposta que não seja clara e de acordo com o entendimento que ela
é capaz de ressignificar naquele momento específico pode confundi lá. O medo é ainda mais intenso
daquilo que não se conhece, por este motivo é importante sempre tratar com a verdade.
O artigo vem em busca de conhecimento a respeito de como o luto é abordado no ambiente
escolar da educação infantil, como o educador lida com a temática e a postura de gestores diante
da problemática. Muitas vezes quando uma criança ou até mesmo um funcionário perde um ente
querido o comum é ficar dias afastado do convívio na unidade educacional.
Desde modo, em algumas situações a criança não participa da dor e da perda de uma pessoa
importante em sua vida. O luto se constitui em um momento que se constitui uma elaboração psíquica, processo que leva o sujeito a uma nova estruturação. Quando existe uma perda é primordial
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que se construa um espaço que a criança se sinta aberta e a vontade para falar da dor, sofrimento,
trazendo a morte como algo inerente a existência.
A morte quando entendida como parte do desenvolvimento humano e comum a todos, traz
com sigo diversos questionamentos ‘’ De onde viemos e para onde vamos’’. As indagações e busca
por resposta trata se de uma característica humana, de autoconhecimento, uma busca incessante
de dar sentido à vida, e a educação deve contribuir para aperfeiçoamento do ser, não fazendo uso
de padrões, informações engessadas, respostas sem base, receitas prontas com cunho dogmático
e padronizado.
A educação que irá abordar o aspecto morte deve se basear e abranger possibilidades para
o desenvolvimento pessoal de maneira integral, uma vez que a pessoa passa em média 20 anos de
sua vida frequentando a escola, o seu preparo não deve ser apenas em saberes formais, deve se
ter como base uma educação para vida.
Embora, o luto das crianças não tenha tido importância muitas vezes, elas vivem este momento
de acordo com seu desenvolvimento emocional e afetivo. A percepção sobre tais acontecimentos
muda de acordo com o tempo e novas perspectivas, sendo inquestionável a necessidade de serem
informadas e explicadas de maneira apropriada, as situações de perda.
A família e educadores são figuras que muitas vezes estão mais próximos da criança nos
momentos de luto e perda, sendo necessário que o suporte e informações referente a perda, seja
adequada a faixa etária. Porém muitas vezes tanto a escola quanto as famílias não estão abertas em
relação ao tema, ou muitas vezes jugam não existir necessidade de abordar o tema com a criança.
Muitos educadores apontam insegurança e se julgam despreparados para abordar a temática.
A criança é inserida em um contexto social e nele interage, vivendo inúmeras situações, sendo
assim, este trabalho teve como objetivo demonstrar como os educadores e escola podem dar ênfase
a ciência da morte na educação infantil, de maneira adequada e respeitosa, evidenciando a verdade.
A GÊNESE DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
A educação no Brasil colocou sob a família a responsabilidade do educar por muito tempo,
porque era no convívio com os adultos e outras crianças que elas participavam das tradições e
aprendia as normas e regras da sua cultura. Nos tempos atuais a criança tem a oportunidade de
frequentar um ambiente de socialização, aprendendo e sendo produtor de cultura.
A infância começa a ganhar papel de destaque em 1875, surgindo no Rio de Janeiro e em
São Paulo os primeiros jardins de infância, sendo introduzidos no sistema educacional com caráter
privado com o intuito de atender crianças da classe industrial em ascensão.
No Brasil, as primeiras tentativas de organização de creches, asilos e orfanatos surgiram com
um caráter assistencialista, com o objetivo fornecer um lugar para deixar as crianças enquanto as
mães trabalhavam.
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As creches em grande parte do mundo atuavam para auxiliar as mulheres que operavam nas
indústrias, no Brasil, as creches populares serviam para atender não somente os filhos das mães que
trabalhavam na indústria, mas também os filhos das empregadas domésticas. As creches populares
visavam apenas fornecer alimentação, segurança física e higiene as crianças.
Com grande oferta de emprego para mulheres, aumentaram os riscos de maus tratos às
crianças, com uma pessoa responsável por todas as crianças. Tudo isso, aliado a pouca comida e
higiene, gerou um quadro caótico. Mais violência e mortalidade infantil.
Adiante desta realidade, alguns índices altos de mortalidade infantil e desnutrição fizeram com
que alguns setores da sociedade civil, dentre eles, a Igreja, empresários e educadores começassem
a pensar em um espaço, onde as crianças seriam cuidadas fora do âmbito familiar. As famílias com
maior poder aquisitivo pagavam pelo serviço de uma babá, já as famílias que não possuíam as mesmas condições, deixavam seus filhos em casa sozinhos.
LUTO INFANTIL
O Luto trata se de um processo cultura, social, étnico e pessoal cujas atitudes e pensamentos
estão ligados. O luto é um processo natural que acomete qualquer faixa etária, gênero, não devendo
ser apontado como maior ou menor dependendo de sua característica.
O processo de luto não está ligado diretamente a perda de uma pessoa por motivo de morte,
podendo se dar por perda de algum objeto, com uma impossibilidade, doença, desemprego, privação
de algo ou alguém, separação, dentre outros aspectos relacionados com um vazio emocional.
O gênero, idade, orientação sexual, existência de qualquer deficiência ou qualquer outro tipo
de dificuldade, não podem ser fatores que determinem agravantes ou atenuantes para mensurar uma
perda, sendo importante a compreensão que existem inúmeras diferenças entre as pessoas, mas
todos devem ser reconhecidos e acolhidos neste momento.
O momento de luto engloba diferentes sentimentos, culpa, raiva, ansiedade, fadiga, desamparo, autocensura, saudade, entre outros. Já os sintomas físicos comumente relatados são: aperto no
peito, nó na garganta, falta de ar, falta de energia, o chamado vazio no estomago. Além de alterações
comportamentais como perturbações do sono, alteração do apetite, isolamento social, choro, entre
outros.
A tarefa de superar ou auxiliar no processo de perda se baseia em aceitação a realidade da
perda, processamento do luto, perceber a pessoa que faleceu ou objeto perdido, além de ressignificar a ligação ou vinculo e circunstância da morte, uma rede de apoio de faz crucial neste momento.
As crianças podem apresentar dificuldades em lidar com perdas, uma vez que não possuem
familiaridade com a temática, pois por diversas vezes a escola e família as colocam alheias as situações de morte.
A morte é entendida pela criança, assim como ela compreende todo mundo a sua volta, elas
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sentem e atravessam o período de luto a sua maneira, o que não significa ser de maior ou menor
importância. É certo que as crianças reagem a perda de uma maneira única, apresentam sensações
de medo, raiva, ansiedade, isolamento, solidão, sintomas que podem ser influenciados pelo grau de
maturidade, suporte familiar, cultura e aspectos educacionais.
Muitas vezes as crianças após uma perda, sofrem com a ansiedade e preocupação de ocorrer
uma nova perda, com receio de perder seu pai ou sua mãe, medo de uma suposta separação dos
pais, ou se julgam culpados pela morte ou perda, atribuindo o ocorrido ao seu mal comportamento.
Os fatores que podem influenciar o percurso que a criança vai percorrer durante o luto, são
oportunidades de conversar de maneira aberta e sincera, ser ouvido com atenção e carinho, além
das relações familiares. Para muitas famílias, falar sobre morte é algo muito delicado, pois acreditam
que a criança será incapaz de conceber o que está acontecendo ou até mesmo uma maneira de
poupa lá de um sofrimento.
De acordo com Paiva (2011, p.41), no período Sensório Motor de 0 a 2 anos de idade, o
conceito de morte não existe, a morte é percebida como ausência ou falta, a morte corresponde a
experiência do dormir e acordar. No período Pré operacional que corresponde a faixa etária de 3 a
5 anos, a criança compreende a morte como algo temporário e reversível, para elas tudo é possível.
Já no período Operacional de crianças de 6 a 9 anos, apresentam uma organização em relação espaço e tempo, entendem a morte como processo definitivo e diminuição do pensamento
mágico, ainda não conseguem explicar de maneira clara as causas da morte, associam a morte a
não funcionalidade. No período de Operações Formais de crianças de 10 anos até a adolescência,
compreende a morte como inevitável e universal, as explicações referentes a morte já são baseadas
as explicações teológicas, fisiológica e natural.
A IMPORTÂNCIA DO FALAR DE MORTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O tema morte na maioria das vezes não está presente nas escolas, por acreditar não ser algo
que fique a cargo da escola ou professores. A escola é um local para construção de conhecimento
de mundo, a criança passa a maior parte do tempo no ambiente escolar. Por este motivo é um local
que a criança busca conforto e amparo, o educador neste momento deve atuar com um olhar sensível
para que possa enxergar o educando.
Em uma época que o tema morte é considerado tabu, torna se primordial que exista uma sensibilização da sociedade em geral, e na comunidade educativa indispensável para que se promova
saúde mental por intermédio da educação.
A escola é um espaço onde se trata de inúmeros assuntos, sejam eles de cunho ético, de
abordagem a violência, saúde, dentre outros. A morte não deve ser exceção já que está presente no
dia a dia, seja na morte de um parente até mesmo na morte de uma formiga no parque.
A criança diante do luto pode apresentar diversos comportamentos, apatia e agressividade são
alguns deles, o comportamento pode diferir dos adultos, uma vez que a criança não sabe explicar
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seus sentimentos, cabe aos educadores colocarem o educar e cuidar como indissociáveis.
O conteúdo escolar sempre tenta explicar o desenvolvimento e evolução, colocando a morte
como algo que não pode ser ensinado. Mas se faz necessário uma reflexão, um novo olhar para o
crescimento no geral do educando. A morte em algum momento será presente na vida da criança,
ela poderá ser encarada de maneira natural ou pela sociedade como algo cruel.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante que educadores e pais tomem consciência de que privar a criança da verdade e
esclarecimentos são práticas negativas, viver o luto é a maneira de elaborar internamente os sentidos.
A criança não pode ser considerada como alguém frágil, que não é capaz de conceber a verdade,
tais erros não corroboram com o crescimento e capacidade de representação interna da morte como
fato natural e comum a todos, que gera sofrimento, porém algo possível de ser superado.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do brincar infantil e elencar os
problemas relacionados às doenças crônicas, referindo-se aos possíveis efeitos dessa doença neste período. Entre eles, destacam-se as consequências emocionais da doença nas crianças e suas
famílias. Por exemplo, os familiares encontram dificuldades ao tentar lidar com as crianças para se
readaptarem ao meio social, os problemas envolvidos são minimizados com ajuda da equipe interdisciplinar atuando juntamente com a equipe escolar. Como opção para minimizar as consequências
desta doença, a ludoterapia é utilizada em ambiente hospitalar, utilizando os seguintes métodos:
brinquedoteca hospitalar, arteterapia, e outros.
Palavras-chave: Brincar; Doença Crônica Infantil; Aspectos Psicossociais; Humanização Hospitalar.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho procura apresentar a importância do brincar criança no contexto da hospitalização da doença crônica de forma significativa.
Sabe-se que o ser humano em todas as fases de sua vida está sempre descobrindo e aprendendo através da interação com o outro e o meio em que vive sendo um ser participativo crítico e
criativo.
As pessoas percebem que brinquedos e jogos não são apenas entretenimento, mas ajudam
as crianças a alcançar o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Permite que as crianças interajam com o conteúdo de diferentes maneiras de pensar e promove a assimilação e compreensão
de muitos conceitos.
Quando uma criança está brincando, ela vai recriar o mundo ao seu redor e refazer os fatos
para adaptá-los à sua capacidade de assimilação. No processo de brincar, sua compreensão do
mundo continua a se expandir, pois ela pode expressar tudo o que sente e vê nessa interação.
Segundo Vygotsky (2000), a brincadeira estabelece um vínculo entre o real e o imaginário, e
através do faz-de-conta a criança tem a possibilidade de trabalhar com a imaginação, pois organizará
o seu pensamento através das vivências simbólicas elaborando o seu real. A brincadeira constitui-se
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em um momento de aprendizagem onde a criança tem possibilidade de viver papéis, elaborar conceitos e exteriorizar o que pensa da realidade que vivencia. Portanto, a brincadeira é uma atividade
humana e social, produzida a partir de seus elementos culturais, deixando de ser encarada como inata.
No caso das doenças crônicas, o brincar pode ser de grande ajuda, pois essas doenças podem
ter consequências tardias ou irreversíveis durante o desenvolvimento normal da criança.
Porém, como todos sabemos, brincar no hospital ajuda muito, não só as crianças, os acompanhantes, seus familiares e toda a equipe interdisciplinar ao seu redor, auxiliam no processo e na alta.
A INFLUÊNCIA DA BRINCADEIRA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
De acordo com Queiroz, Maciel e Branco (2006), a maioria das sociedades contemporâneas
caracteriza a infância pelo brincar, que é parte das culturas típicas ainda que se encontre reduzida
nas classes mais pobres por conta do trabalho, ou nas classes mais elevadas por conta das inúmeras
atividades e cursos extracurriculares.
“A brincadeira permite à criança vivenciar o lúdico e descobrir-se a si mesma, apreender a
realidade, tornando-se capaz de desenvolver seu potencial criativo.” (Queiroz et. al., 2006,
p. 169).

A maioria dos grupos sociais entende o brincar como uma atividade básica para o desenvolvimento infantil e, historicamente, o brincar sempre esteve relacionado à educação infantil. Segundo
a autora, esse é o único nível que permite brincar.
Portanto, os jogos são cada vez mais entendidos como uma atividade que promove o desenvolvimento integral das crianças e promove um conjunto de competências pessoais, sociais e cognitivas.
“A brincadeira é uma atividade que a criança começa desde seu nascimento no âmbito familiar.” A princípio a brincadeira não tem um objetivo educativo pré-determinado. (Kishimoto,
1998, p. 139).

De acordo com Queiroz et. al. (2006) a maioria dos autores afirmam que a brincadeira tem
início simplesmente pelo prazer que proporciona à criança, mas é uma atividade que também permite
que a criança interaja com adultos e pares e explore o ambiente ao seu redor.
Cordazzo e Vieira (2007) afirmam que a brincadeira também estimula a comunicação, porque
mesmo brincando sozinha a criança se imagina conversando e, com isso, “a linguagem é desenvolvida
com a ampliação do vocabulário e o exercício da pronúncia das palavras e frases”.
De acordo com Friedmann (1998) as capacidades intelectuais e cognitivas podem ser desenvolvidas através do jogo quando este permite que a criança teste a relação causa-efeito que dificilmente
pode ser feita na vida real devido ao risco de acidentes.
No jogo, as crianças são livres para experimentar e testar inúmeras ações possíveis. Como
as ações podem interferir nos resultados do jogo, é importante que as crianças desenvolvam estratégias de vitória. Quando o jogo é pessoal, as crianças podem testar suas próprias habilidades.
Possuir conceitos e conectá-los aos resultados, mas quando o jogo é coletivo, é preciso planejar
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para aproveitar as possibilidades e diminuir as limitações da equipe, para que além de desenvolver
habilidades de planejamento, as crianças também aprendam a lidar com os conflitos sociais que
surgem no jogo. Essas habilidades serão básicas e durarão por toda a vida.
Por se tratar de uma atividade complexa e importante, Queiroz et al. Al. (2006) afirma que é
difícil chegar a um consenso sobre o que é um jogo, pois não existe um padrão para categorizar as
atividades, portanto, em algumas situações ou momentos, as atividades podem ser consideradas
jogos, dependendo da relação com a situação e do impacto sobre o jogo, o significado pode ter duplo
sentido, ora de jogo, ora de brincadeira.
A mesma autora afirma que os jogos e brincadeiras são considerados espaços de construção
do conhecimento pelas crianças, pois são particularmente adequados ao significado veiculado nas
atividades lúdicas. Porque os jogos podem transformar as crianças e produzir novos significados,
se bem estimulados, a criança rompe a filiação e mostra uma personalidade positiva no seu desenvolvimento.
Segundo Valsiner (1988), outro fator importante que deve ser considerado na relação brincadeira/desenvolvimento infantil são os ambientes onde acontecem as atividades lúdicas que têm a sua
estrutura física determinada segundo as concepções culturais das pessoas responsáveis pela criança.
O mesmo autor destaca que as crianças organizam ativamente suas atividades e estabelecem
uma versão pessoal das atividades culturais que lhes são transmitidas pelos mais velhos. As crianças expressam sua compreensão do mundo por meio de ações.Cada grupo social tem seu próprio
sistema de significado cultural, baseado na prática do grupo.
Nesse sentido, Queiroz et. al. (2006) destacam a importância de interpretar a brincadeira considerando os contextos sociais em que elas se desenvolvem, bem como o valor e o lugar que cada
cultura atribui a ela, pois só assim é possível observar o significado do brincar no desenvolvimento
das crianças.
A CRIANÇA COM DOENÇA CRÔNICA E A FAMÍLIA
Pode-se dizer que a doença crônica é uma doença que não se resolve em um curto período de
tempo, o período clinicamente definido geralmente é de três meses. Esta doença não coloca em risco
a vida das pessoas em curto prazo, mesmo em longo prazo não é chamada de emergência médica.
As doenças crônicas são extremamente graves e podem causar outras doenças, ou podem
ser doenças crônicas e podem levar à morte. São também conhecidas como doenças de evolução
muito prolongada e permanente, mas na maioria dos casos não há cura. Afeta de forma negativa a
saúde do doente.
Somente o tratamento pode controlar e aliviar os problemas e pode melhorar a qualidade de
vida dos pacientes crônicos por meio de cuidados diários.
Sem cura, não há esperança de recuperação. Por exemplo, os pacientes mudam sua visão de
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mundo, têm dificuldade em aceitar a doença, precisam se adaptar e se readaptar à nova situação.
No trabalho, por exemplo, as pessoas não conseguem conciliar a doenças com o desempenho das
atividades, o que resulta em várias demissões. É uma doença cruel e causa ansiedade por incerteza da morte. Em suma, o indivíduo passará por grandes mudanças na vida devido a doença pelos
motivos citados.
Nesse tipo de doença, infelizmente, os sintomas aparecem quando o problema se agrava. Na
maioria das pessoas não percebe ou, por falta de informação, acaba por não procurar ajuda médica,
até mesmo por motivos financeiros. Portanto, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor será
o controle da doença.
Como quaisquer outras doenças existem alguns fatores de risco comuns, como: colesterol elevado, pressão arterial alta, obesidade, tabagismo, consumo de álcool, cigarro, má alimentação, enfim,
relaciona-se com o estilo de vida do indivíduo.
Como há fatores de risco, há formas de tentar prevenir ou reduzir esse tipo de doença de forma
a melhorar o estilo de vida, alterando sua dieta alimentar diária, ao iniciar uma atividade física para
manter o peso adequado para idade e a altura.
Devido às mudanças na vida social ao redor do mundo, estilos de vida sedentários e estresse
diário, as doenças crônicas estão aumentando a cada dia, especialmente em países subdesenvolvidos e pobres, não só por causa dos sistemas de saúde instáveis implementados nesses países,
mas também por doenças infecciosas com o aumento de casos.
Segundo Santos e Sebastiani (2003), estima-se que no Brasil há em torno de 25 milhões de
pacientes portadores de alguma patologia crônica.
Se o tratamento não for seguido após o diagnóstico, o quadro se complicará e até reduzirá as
funções do indivíduo, podendo até mesmo ficar impossibilitado de realizar as principais atividades
do dia a dia, como vestir-se, comer, tomar banho e fazer as refeições.
Silva (2001), comenta que nos dias de hoje existe uma atenção especial nos estudos em relação às crianças portadoras de doenças crônicas, devido aos avanços científicos que propiciam maior
sobrevida a elas, e também, pelo fato de que uma considerável parcela da população tenha alguma
doença crônica.
Segundo Santos e Sebastiani (2003), a partir dessa atenção especial, foi criada na Europa a
European Association for Palliative Care, formada por um grupo de profissionais de diferentes especialidades e países, a fim de estudar sobre a qualidade de vida e cuidados paliativos aos pacientes
portadores de doenças crônicas.
Segundo Silva (2001), o conceito atual mais aceito para a definição de doença crônica na infância
se baseia como desordem de base biológica, psicológica ou cognitiva com duração mínima de 1 ano
e produzindo sequelas de limitação de função ou atividade, dependência de medicação e cuidados
pessoais e médicos.
Independentemente do tipo, evolução e prognóstico, o papel do médico no processo de
145

Revista Territórios

Fevereiro 2022

diagnóstico é muito importante, o profissional deve estar preparado para responder as informações
de forma clara e objetiva a fim de que a família entenda e se organize no cuidado com o paciente,
principalmente quando o paciente ainda é criança. Também é importante nesse momento enfatizar
os tratos e sempre dizer a verdade, sem enganações, evitando causar danos, negação e fantasias
sobre a criança e, orientando os responsáveis em
 como lidar com o processo da doença.
“É a partir do sentido do adoecimento que se cria a consciência de ser portador de uma doença crônica, a qual exige alterações substanciais no estilo de vida (restrições alimentares,
testes frequentes de urina e sangue, necessidade de exercícios físicos regulares e uso de
medicamentos)”. (Graça, Burd e Mello Filho, 2000, p. 205).

Como qualquer doença, cada criança tem sua resposta emocional única, mas devido à particularidade dos sintomas de cada criança, no nível psicológico cada doença crônica pode ter um
padrão diferente e específico.
Quando uma doença crônica atinge a criança em fase de desenvolvimento, pode causar danos irreversíveis ou atrasos em sua vida, como o processo de autonomia e independência. Também
pode causar alterações físicas e mentais. Com o tempo, a criança vai se acostumando com a dor,
o tratamento invasivo, o uso de medicamentos em um horário pré-determinado e a hospitalização
prolongada. Em alguns casos, eles enfrentam limitações em comparação com outras crianças da
mesma idade, mas o pior enfrentamento é lidar e aprender a aceitar que têm doenças crônicas.
Mesmo que as doenças crônicas sejam vivenciadas de forma negativa, em alguns casos, se
o paciente for criança ou adulto, a doença acabará por usufruir de benefícios secundários.
Porém, todos esses problemas envolvidos na doença afetam não apenas as crianças, mas
também seus pais, familiares, cuidadores e, em suma, todos ao redor do paciente.
“Em crianças e adolescentes, as repercussões atingem não somente o paciente, mas todo o
universo familiar, podendo trazer problemas complexos e implicações em longo prazo, que
irão se traduzir em prejuízo na qualidade de vida de todo o grupo”. (SILVA, 2001, p.31).

Segundo Vieira e Lima (2002), desde o início dos sintomas até a definição do diagnóstico e
tratamento, eles vivenciam uma fase de crise, caracterizada como um período de desestruturação e
incertezas, precisando aprender a lidar com os sintomas, procedimentos diagnósticos e terapêuticos,
para, assim, reorganizarem suas vidas.
Em famílias com filhos doentes, alguns papéis podem ser alterados, com novas tarefas, novos
hábitos, deixar o trabalho, abandonar projetos de curto prazo e lidar com perdas financeiras, sociais
e outras.
Em alguns casos familiares, uma vez descoberto que um membro tem uma doença crônica,
especialmente uma criança, ele primeiro escolhe se isolar socialmente, ou revelar o caso para que
outros membros da família e / ou amigos não saibam da existência ou da gravidade da doença porque pensam que as crianças podem sentir algum constrangimento e mudar completamente seus
hábitos sociais.
De acordo com Góngora (1998), o isolamento social ocorrido na família de um portador de uma
doença crônica, pode deixar o paciente mais vulnerável a transtornos emocionais, perpetuar ainda
mais o estigma da doença e causar problemas no enfrentamento de sua enfermidade.
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Para Walsh (2005), a doença grave na família também pode ser experimentada como um despertar para a vida, podendo aumentar e alterar a percepção do grupo familiar em relação às prioridades.
Pode obrigá-los a fazerem mudanças em seus padrões de vida, esperanças e sonhos. Ela aponta que
a doença grave traz consigo uma série de desafios para os familiares, requerendo uma considerável
resiliência para que seja possível o seu enfrentamento e adaptação. E afirma que os cuidadores devem
ser encarados como pessoas com necessidades humanas que devem ser entendidas e validadas em
sua forma singular de perceber e expressar a experiência da doença.
Com todas essas experiências negativas ou positivas, as próprias doenças crônicas acabarão
forçando os pacientes e suas famílias a se readaptarem diante de novas situações e precisam desenvolver estratégias para lidar com essa situação. A restauração do equilíbrio depende, em grande
medida, da posição do paciente na família, da complexidade, da gravidade da doença, do estágio
da doença e da estrutura da família. Nesse caso, se a família tiver uma boa estrutura emocional e
estiver ajudando a criança em todas as adversidades, isso vai ajudá-la a superar as mais diversas
situações que irão ocorrer ao longo do curso da doença e torná-la resiliente.
A CRIANÇA HOSPITALIZADA
Quando você ouve a palavra hospitalização, refere-se ao impacto na vida das pessoas, pois
grandes mudanças ocorrem durante a hospitalização. Se o caso em questão for uma criança e for
acometido por uma doença crônica, o impacto pode ser mais devastador, pois nesses casos ela
pode ser hospitalizada várias vezes ao longo da infância, fazendo com que vivencie vários momentos
dolorosos, de abstinência das amizades e brincadeiras.
“A hospitalização é uma situação crítica e delicada na vida de qualquer ser humano, e tem
contornos especiais quando se trata de um acontecimento na vida de uma criança, pois implica na mudança de rotina de toda a família”.(Faquinello, Higarashi Marcon, 2007, p. 610).

Segundo os autores, a hospitalização pode ser uma experiência muito difícil para as crianças.
Por ser um ambiente estressante, o suporte para lidar com esses sentimentos é muito limitado. Isso
pode causar ansiedade nas crianças quanto à exposição. Em alguns casos, a única fonte de segurança, pois uma criança são seus pais.
O papel das crianças pode ser sufocado pelas rotinas e práticas hospitalares. Elas são tratadas
como pacientes e precisam de pessoas que motivam e mantenham os cuidados médicos. Também
precisam ficar imóveis e ignorar o que está acontecendo ao seu redor.
Quando a criança sabe que está doente, a dor começa e ela tem que ser hospitalizada. Como
já passou por outras situações parecidas, sabe que a dor vai aumentar. Ela sente que sua doença
é invadida, reduzida e se aceita, sente-se diferente do que. Em outras palavras, passa pelo processo de despersonalização. Neste sentido, é importante perceber que o sofrimento vai muito além do
aspecto físico.
Ao ser internada, seria importante a criança e/ou acompanhante compor seu território de acordo
com a sua identidade na enfermaria, ou seja, seu leito, suas roupas de cama e vestuário, uma mesa de
cabeceira, enfim, deixar o seu espaço do seu jeito, fazendo com que o local possa se tornar acolhedor,
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sem burlar as regras da instituição.
A rotina hospitalar é bastante desgastante, pois frequentemente são submetidas às condutas
terapêuticas: visitas, exames, ingestão de medicamentos, atividades, e a algumas situações variadas
como: normas e rotinas rígidas de horários de alimentação, repouso, impossibilidade de locomover-se, morte, necessidade de colaboração de outras pessoas, que podem agravar seu estado clínico,
sua condição psicológica e social, dificultando desta forma sua adaptação durante esta fase. É neste
sentido aonde a família pode ajudar.
Segundo Chiattone (2003), o tipo de internação pode ser também um ponto determinante de
como essa criança e sua família irão passar por este momento. Se ela vier de um pronto-socorro, a
própria situação de sofrimento trará ainda mais ansiedade e medo devido à situação vivida. De outra
forma, pelo tempo de preparo e elaboração dos acontecimentos, a internação poderá ser mais tranquila.
A mesma autora diz que existem outros aspectos que podem influir nas consequências nocivas
da hospitalização. São eles: a idade da criança; situação psicoafetiva da criança; o relacionamento
prévio com a mãe e/ou substituta; personalidade da criança, capacidade de adaptação; atitudes de
a equipe hospitalar; rotinas hospitalares; experiências vividas durante a hospitalização; a duração da
hospitalização e a natureza da doença.
Devido a todos esses efeitos nocivos e estressantes que podem surgir numa internação infantil,
à pior pode ser a sensação de abandono pela ausência materna.
A privação materna traz muita angústia durante a hospitalização, exagerada necessidade de
amor, sentimentos de vingança, culpa e depressão. A criança que é privada de sua mãe ou
familiares, não tem ainda por si mesma, condições de sustentar a motivação pessoal param
se estimular a prosseguir no seu desenvolvimento, pois o esforço familiar que recebe por
cada conquista a estimula a prosseguir. A institucionalização dificulta o desenvolvimento
desse impulso interno de motivação pessoal. (Alcântara, 2008, p. 41).

Percebe-se que quando há separação do cuidado materno, pode ocorrer perda de estímulo,
aderência ao tratamento, problemas em adaptação do meio hospitalar, pois a presença da mãe pode
ajudar a criança se sentir mais confortável e segura num ambiente desconhecido, diferente, invasivo
e às vezes até mesmo hostil para ela.
Mesmo sendo importante a mãe estar com a criança, à figura paterna é esquecida pelo sistema. Como é outra pessoa de outro sexo, não pode dormir com ela, às vezes só pode estar com ela
nos horários de visitas, com isso, enfraquecendo o elo paterno da criança.
Seria necessária para mãe a presença mais significativa do pai, pois poderia fazer revezamento, diminuindo assim, a sobrecarga da forma como acontece normalmente.
Pires (2004) identificou num estudo que no caso das crianças que tiveram um maior acompanhamento dos pais, foram as que passaram menos tempo internadas.
Enfim, a presença ativa e constante dos pais e família é imprescindível para que a criança se
torne mais segura e ajude a diminuir os efeitos negativos da internação.
Mas para isso ocorrer de forma correta, os pais precisam saber se comportarem dentro do
hospital. Alguns pais têm dificuldades em se adaptar às normas de um hospital, como respeitar o
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horário de visitas, a alimentação da criança, as restrições da criança, a medicação, enfim, todas as
normas vigentes dentro da enfermaria.
Essa falta de comportamento por parte dos pais é uma queixa dos profissionais de saúde
que trabalham na enfermaria em questão. Reclamam que eles não os respeitam que fazem o que
querem e atrapalham o andamento do trabalho. Já os pais reclamam das limitações, das exigências
da enfermaria, da privação dos horários, dentre outros.
Infelizmente, nem sempre ambas as partes percebem que são os pontos principais de apoio da
criança neste momento tão perturbador e que não podem ficar de lados opostos apenas discutindo,
e sim, fazendo algo produtivo em conjunto para o bem estar da criança.
OS CUIDADOS DISPENSADOS PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR
Como se sabe, o processo de hospitalização é tão devastador para as crianças e seus familiares é imprescindível à participação da equipe interdisciplinar. Esta equipe pode ser composta por:
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, dentre outros.
A participação desta equipe deu-se a partir dos avanços de conhecimentos em todas essas
profissões. Devido a isto, viu-se a necessidade de agrupar os conhecimentos específicos em prol
em ajudar pacientes internados em UTI, CTI e enfermarias.
Segundo Cachapuz (2006), as intervenções de cada profissional devem-se a partir de um
planejamento que contemple diferentes conhecimentos pertinentes a cada realidade.
Dentre estes profissionais, o psicólogo, tem um papel importante na integração da equipe
interdisciplinar com os pais, familiares e cuidadores. Esta integração pode ser chamada de rede de
apoio ao paciente.
Nesses casos de internação, o trabalho do psicólogo é o de dar assistência ao pacientes e
sua família, como: acolhendo, ajudando a lidar com a forma médica de comunicação, a lidar com
inúmeros profissionais em torno desta criança, as regras e limites impostos pelo hospital para o funcionamento da enfermaria, a compreender e a lidar com a doença e em alguns casos, prepará-los
para uma possível intervenção cirúrgica e, também a uma possível morte deste paciente.
De acordo com Azzi e Andreoli (2008), o foco de assistência à criança e sua família deve
ser: na manutenção dos vínculos afetivos entre pais e criança hospitalizada; o bom controle da dor,
como elemento disruptivo; trazer informações providas em linguagem diferenciada para possibilitar
a compreensão das crianças de qualquer faixa etária; manutenção do diálogo com a criança de maneira simples e honesta; ter disponibilidade de um lugar onde a criança possa dar continuidade ao
seu desenvolvimento e manter seu lado saudável – o lúdico, o criativo e o exploratório e a promoção
de condições para a continuidade escolar, quando a criança desejar e mostrar condições estáveis
do seu quadro clínico.
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Como dito anteriormente, essa relação bilateral entre equipe interdisciplinar e família é de
grande ajuda a essa criança. Sem essa relação, fica mais difícil, pois é preciso que todos estejam
em harmonia. A mediação entre essa relação é dada também pela psicologia.
Dada essa relação de forma positiva, os pais podem ajudar a melhorar o trabalho destes profissionais, devido à capacidade de conhecer a criança, isto é, saber no momento se ela está feliz, ou
não, se sente dores, ou não, isto é, de ser um tradutor dos sentimentos desta criança.
Além do mais, nos casos de doença crônica infantil, implica num vínculo entre eles, devido ao
tempo de hospitalização e as várias internações ao longo do tempo.
Mesmo assim, o trabalho do psicólogo não termina. Faz parte também do seu papel, estabelecer a relação dos profissionais envolvidos na equipe interdisciplinar, fazendo a união destes,
através do conhecimento de cada área, para que possa tornar uma decisão, seja ela qual for a uma
decisão unânime. Mas para isso acontecer, precisa-se que haja uma demanda, seja ela médica ou
de qualquer outro membro da equipe.
Para Ribeiro, Araújo, Mesquita, Machado, Carreiro e Cal (2004), o reconhecimento da necessidade de intervenção ocorre a partir do julgamento particular de um profissional de outra área ao
encaminhar para outro profissional.
Isso ajuda a diminuir o peso da responsabilidade do médico, pois se sabe que a decisão de
qualquer procedimento em relação à criança é dele. Desta forma, pode-se ocorrer em alguns casos,
dependendo da união da equipe, ajudar reduzir a sensação do status hierárquico estabelecido institucionalmente. Essa relação, também propicia a conhecer mais sobre cada profissão, sua competência
e importância da participação de cada um no processo de uma hospitalização.
Após a formação da união entre os membros da equipe, podem atuar ajudando as crianças
e familiares no processo de internação e doença, no momento da alta orientando-os para o que se
deve fazer após a alta hospitalar e sobre a continuidade do tratamento fora do hospital.
Segundo Azzi e Andreoli (2008), “Compete à equipe de saúde facilitar essa comunicação,
render esforços na compreensão das particularidades das crianças e seus familiares, permanecendo
próxima e receptiva, pois, no contexto da doença, a família pode não ser a cura, mas sua presença
e participação são valiosas para a recuperação da criança”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A infância é a fase mais importante pelo qual o ser humano passa ao longo da vida, pois é
onde se começa o processo de construção da personalidade de um indivíduo.
Como o brincar faz parte do cotidiano das crianças, este instrumento se faz necessário para
se conseguir uma infância com o desenvolvimento normal e saudável.
É no brinquedo que ela brinca com o real, estabelecendo sua personalidade, suas escolhas,
necessidades e sentimentos. A partir disso, a criança inicia o seu processo de relação com outras
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crianças, e assim, ser inserida num contexto social ao qual ela faz parte.
No mundo do faz-de-conta, consegue-se aprender a lidar com os relacionamentos do mundo
à sua parte, com a aplicação de suas experiências através das brincadeiras.
Mesmo sabendo da importância do brincar no desenvolvimento infantil, alguns especialistas
de diversas áreas alertam para o fato de que esta atividade deve ser valorizada, estimulada e levada
a sério. Entretanto, na prática não se ocorre da mesma forma.
Durante essa fase, podem acontecer alguns desafios. Um deles é o ter que lidar com uma
doença. Sendo que uma doença crônica é muito pior, pois é uma doença que não tem cura, conseguindo apenas tratamento da mesma.
É muito difícil para uma criança conseguir lidar com uma doença, pois dependendo da sua
idade, ela não é capaz de ter uma compreensão real do que está acontecendo com ela. Neste caso,
aderindo ao tratamento, consegue-se prevenir problemas ainda piores em outras fases de sua vida.
Nestas circunstâncias, dependendo da gravidade de uma doença, sendo crônica, ou não, ela
pode ser levada inúmeras vezes para um hospital.
Com isso, o papel da mãe, do pai, e ou cuidador é indispensável estar ao lado desta criança,
durante todo o processo de internação, pois ajuda a amenizar as dificuldades da criança, fazendo com
que esta tenha os traumas atenuados e mais experiências positivas ao longo de todo este período.
Resumindo, quando há uma hospitalização, ela é privada de sua própria vida. É neste ponto que
há a importância da brinquedoteca hospitalar para esta criança. Este é um meio ao qual ela poderá
se aproximar de sua vida “normal” e continuar utilizando o brincar tanto sozinha, quanto acompanhada, sendo de grande ajuda para superá-la dos problemas adquiridos neste processo de internação.
Neste momento é indispensável o apoio da família, do cuidador, da equipe que acompanha
essa criança, especialmente o psicólogo. Se não houver a colaboração de todos, dificilmente ela
conseguirá superar facilmente este processo.
Mesmo assim, há problemas de relação entre os pais e/ou cuidadores com alguns profissionais
de saúde, pois os pais apresentam dificuldades em se adaptar às rotinas determinadas pela instituição
ou outras impostas pela própria enfermaria ou CTI. Já os profissionais de saúde, são funcionários
desta instituição, sendo assim, tendo que seguir as normas impostas. Com isso, os pais reclamam
destes profissionais por não os ajudarem, ao mudarem os horário de visitas, e a entrada dos pais
ao mesmo tempo no CTI, por exemplo, fazendo uma relação negativa entre os dois lados, e só o
psicólogo pode ajudar a melhorar esta relação, facilitando a comunicação dos envolvidos. Isto é um
processo de humanização hospitalar.
Neste processo de humanização hospitalar, o brincar utilizando a brinquedoteca hospitalar,
ajuda na facilitação da comunicação: profissionais – pais – criança.
Por exemplo, pode-se incluir a entrada de profissionais, pais e/ ou cuidadores envolvidos com
a criança dentro da brinquedoteca hospitalar, a fim de ser estreitar laços da relação entre eles.
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Na brinquedoteca, o papel do psicólogo e do pedagogo são os principais. O psicólogo ajuda
dando suporte psicológico à criança, e o pedagogo o ajuda no processo educacional. Dependendo
da situação, este profissional, pode trabalhar sendo o suporte à escola, dando reforço escolar, utilizando este ambiente como facilitador.
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RESUMO
O presente trabalho trata de um estudo sobre as Tecnologias Assistivas, bem como a forma em que
se apresentam e são direcionadas aos alunos com deficiência, de forma a favorecer os mesmos na
aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades. Para tanto, além de conhecer estas tecnologias,
foi necessário compreender a forma em que se apresentam e, para que servem, bem como onde
e como estão sendo inseridas no cotidiano escolar. Foi estudado e analisado o papel facilitador do
uso de Tecnologias Assistivas e as possibilidades oferecidas para que sua prática de fato alcance
e priorize a aprendizagem dos alunos deficientes. Entendemos que as Tecnologias servem como
apoio aos profissionais de educação para o trabalho com alunos com diversas deficiências.
Palavras-chave: Tecnologias Assistivas; Profissionais de Educação; Deficiências.
INTRODUÇÃO
A tecnologia hoje, tão presente em nossas vidas, vem transformando a sociedade, interferindo dentro e fora da escola, se manifestando de forma tão abrangente que é possível imaginá-la até
dentro da sala de aula. Sendo assim, por que não utilizá-la em prol da aprendizagem dos estudantes?
Da mesma forma, alunos deficientes estão também a cada dia mais presentes nas salas de
aula, tornando um fator relevante procurar auxílio com a tecnologia a fim de possibilitar a inclusão
na escola e na sala de aula.
As Tecnologias Assistivas, apresentam nesse contexto, a possibilidade de inclusão, bem como
auxiliadora para os alunos com deficiência, sendo-lhe garantido seu direito à educação.
Observando o cotidiano de várias escolas foi possível perceber a relevância desse assunto,
bem como o real desenvolvimento e papel dessas tecnologias na escola, oportunizando meios para
aprendizagem de alunos comprometidos devido a alguma doença, acidente ou formação congênita.
As Tecnologias Assistivas também oportunizam uma vida independente a estes alunos.
Segundo Sanches (1991), para a maioria das pessoas a tecnologia torna a vida mais fácil,
para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis.
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É possível visualizar e compreender quão importante se torna o conhecimento dessas tecnologias, bem como a relevância desse estudo no momento atual, o qual possibilita maior inclusão e
acesso à educação qualificada.
Procuramos valorizar o aluno individualmente em seu processo de aprendizagem, pois cada
um possui seu tempo de construção do conhecimento. Será feita a abordagem de elementos que
atualmente e futuramente contribuirão para a aprendizagem de alunos com deficiência, contribuindo
com professores e alunos para o conhecimento e adequação da tecnologia em busca de uma prática
pedagógica que desenvolva as habilidades dos alunos especiais e possibilitando-lhes uma maior
independência na aprendizagem e na sociedade.
Este artigo tem como relevância apresentar a importância de meios tecnológicos na educação
de pessoas com deficiência, voltado para seu desenvolvimento, construindo seu conhecimento e
estimulando o avanço na aprendizagem resultando em maior independência.
Diante do exposto, as Tecnologias Assistivas contribuíram tanto no ambiente escolar quanto
na sociedade predispondo um conhecimento amplo sobre o cotidiano de pessoas com deficiência,
tornando possível conhecer suas dificuldades e como as Tecnologias Assistivas poderiam promover
melhorias e contribuir para o progresso contínuo dessas pessoas, visando qualificar seu presente e
propiciar seu futuro.
Observamos algumas escolas, e foi possível visualizar a falta de acessibilidade no ambiente
escolar, e averiguar sua necessidade. Os laboratórios de informática deveriam ser propícios contendo
programas e suportes para apoio no ensino aprendizagem de pessoas deficientes.
É muito comum perceber a coletividade que é feita à palavra “Tecnologia”, que imediatamente
associadas à ideia de equipamentos modernos, o qual apenas tem acesso àqueles que os conhecem
e dominam seus comandos. Da mesma forma, a questão das Tecnologias Assistivas está diretamente
ligada à questão de inclusão.
Para tanto, esta é uma forma de discernimento, que gera dúvidas e incertezas acerca das
Tecnologias Assistivas. Dificultando assim, nossa compreensão de que, Tecnologia Assistiva é desde um pedaço de pau, utilizado como apoio, até um software avançado, que permite um deficiente
visual navegar nas páginas da internet.
Sendo assim, é fundamental conhecer, constatar e abranger a importante atuação das Tecnologias Assistivas na família, escola e na sociedade como motivadora da inclusão e também, conhecer
o importante papel que desempenha no processo de aprendizagem aos alunos com Necessidades
Educativas Especiais.
O QUE SÃO TECNOLOGIAS ASSISTIVAS?
Segundo Bersch (2007) e Sartoretto (2012), o termo Tecnologia Assistiva ainda é novo, sendo
empregado para relacionar todos os recursos e serviços que permitem a ampliação das habilidades
de pessoas com necessidades especiais e, desta forma contribuir para sua inclusão e independência.
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Nesta contingência, Bersch (2007) define as Tecnologias Assistivas da seguinte forma:
“Recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais
de pessoas com deficiência e promovendo sua maior independência e inclusão”. (BERSCH,
2007, p.31).

Assim, é todo o conjunto de recursos que irão acrescentar e fornecer possibilidades às pessoas com necessidades especiais.
Portanto, a Tecnologia Assistiva é o conhecimento e atuação do indivíduo, desenvolvendo
benefícios, estratégias e recursos para de certa forma facilitar, acatar e apoiar as pessoas com necessidades especiais, trazendo sua autonomia e independência.
Para potencializar a aprendizagem do aluno com necessidades especiais o docente (professor)
pode desfrutar de recursos de alta e baixa tecnologia. Os recursos de baixa tecnologia são aqueles
que podem ser fornecidos pelo próprio professor, o custo é menor e pode assentar de apoio ou adaptação de outro recurso. Já os recursos de alta tecnologia, são aqueles que devem ser solicitados e
adquiridos, após ponderação e avaliação das necessidades do aluno, são de custo financeiro maior,
dependendo assim de verbas e projetos.
Nesta perspectiva, é importante salientar que as Tecnologias Assistivas, quando avaliadas e
selecionadas adequadamente, podem eliminar ou diminuir as barreiras (temporárias ou permanentes)
que dificultam ou impedem o desenvolvimento do aluno com necessidades educativas especiais.
Tanto no âmbito social quanto no âmbito afetivo e mental, buscam contribuir para ampliar sua aprendizagem e facilitar seu acesso às atividades curriculares.
As categorias das Tecnologias Assistivas são separadas e definidas de acordo com sua distinção e abrangência, dependendo da deficiência do indivíduo. Estas categorias foram criadas com
o intuito de organizar esta área de conhecimento, procurando conhecer e entender a deficiência do
indivíduo.
AUXÍLIO PARA ALUNOS COM DIVERSAS DIFICULDADES
A comunicação aumentativa e alternativa auxilia a comunicação de pessoas com deficiência
ou ausência de fala ou escrita, bem como, perda de sua habilidade em falar e/ou escrever e deficiência em se comunicar.
Os recursos de acessibilidade ao computador em si não é uma Tecnologia Assistiva. Conta
com hardwares e softwares especiais para tornar acessível seu uso por pessoas deficientes. De
acordo com Valente (1991), o computador pode fornecer diversos recursos, é um aliado importante
no processo de ensino aprendizagem ao aluno deficiente, tornando mais atrativos os conteúdos e
facilitando o acesso. O computador também facilitará a comunicação, uma vez que dispõe de acessórios qualificados e adaptados, concedendo sua utilização.
A acessibilidade arquitetônica é garantida pela lei n° 10.098/00, em que toda escola deve promover ambiente acessível, eliminando qualquer barreira arquitetônica e deixando o espaço agradável
e adequado para que atendam a diversidade humana. Porém, é possível saber que as maiorias das
155

Revista Territórios

Fevereiro 2022

escolas ainda não possuem esta realidade, estando avançando lentamente em busca destes recursos
para a acessibilidade necessária.
Segundo Bersch (2007), a adequação postural é uma das modalidades de Tecnologia Assistiva que se ocupa das avaliações, indicações e confecções de recursos que melhoram a postura, e
consequentemente, a condição funcional de pessoas com deficiência.
Sendo assim, é possível que o indivíduo mantenha sua postura, de forma a facilitar sua participação e utilização das Tecnologias Assistivas. Sendo recursos próprios e capacitados para atender
ao deficiente. Permitindo-lhes uma postura conveniente e que não agrida mais ainda sua deficiência
ou lesão.
O auxílio de mobilidade são recursos que permitem a locomoção pessoal.
Vasconcellos (1996) descreve a mobilidade como “capacidade de locomover-se”. Sendo assim,
as Tecnologias Assistivas assumem sua importância, de forma que permite o indivíduo ter acesso e
permanência às locais por ele escolhidos.
O uso das Tecnologias Assistivas, pode promover sua atuação e participação no ambiente
escolar.
O auxílio para cegos ou baixa visão são recursos que permitem o uso da audição ou até mesmo o auxílio utópico, ampliando a baixa visão.
AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO
A fase escolar é um período importante de nossa vida, pois faz com que o aluno, sendo
criança ou adolescente seja gratificado por ser capaz de realizar determinadas tarefas e desenvolver
habilidades.
A escolarização dos alunos com deficiência não só se caracteriza por isto, mas também para
cumprir metas e o ganho de autonomia em sua participação escolar.
Na escola, será disponibilizada às Tecnologias Assistivas aos alunos com deficiência, de
forma que seja desenvolvida uma rotina em sala de aula e possibilita alcançar objetivos necessários
à aprendizagem. A presença das Tecnologias Assistivas irá possibilitar maior inclusão efetiva aos
deficientes, desde que sejam valorizadas suas potencialidades, motivando também o desempenho
de seus conhecimentos.
As crianças com deficiência seja ela, física, mental, visual ou auditiva tem certa limitação na
aprendizagem com o mundo. Estas dificuldades impedem o desenvolvimento de habilidades
que formam a base de seu progresso. ( VALENTE, 1991, p.1).

Muitos pontos positivos podem acompanhar a escolarização do aluno com deficiência e é neste
sentido que as Tecnologias Assistivas irão atuar, oportunizando a este aluno o domínio, o controle,
e a participação no seu ambiente escolar.
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FORMAÇÃO CONTINUADA, UM DOS MELHORES APOIOS AOS DOCENTES
A inclusão surge no espaço escolar com a necessidade de se rever as concepções a respeito
do ensinar e do aprender e que trazem várias dúvidas sobre o que fazer e como fazer. Como ficar
passivo diante de tantas possibilidades? Normalmente, o professor que não possui formação na área
se pega questionando acerca dos saberes necessários para trabalhar com crianças com necessidades educacionais especiais.
[...] ensinar numa perspectiva inclusiva, significa dar um novo sentido ao papel do professor,
da escola, da educação e da prática pedagógica [...]. Contudo, a formação do professor
enfatiza a sua importância, tanto na construção do conhecimento como na formação de
atitudes e valores do cidadão. Por isso, a formação vai além dos aspectos instrumentais do
ensino. (MANTOAN, 2006, p.54).

Muitas vezes os professores nem sabem como agir diante de algumas situações, e por ser
uma pessoa necessária no processo necessita de orientação; acredita-se que nesse contexto é de
competência do docente e da instituição de ensino propiciar esta formação.
É muito importante o preparo de todos os professores, com urgência, para se obter sucesso
na inclusão.
[...] assim eles poderão aceitar e relacionar-se com seus diferentes alunos e, consequentemente, com suas diferenças e necessidades individuais. Porém, os professores só poderão
adotar este comportamento se forem convenientemente equipados com recursos pedagógicos, se a sua formação for melhorada, se lhes forem dados meios de avaliar seus alunos
e elaborar objetivos específicos, se estiverem instrumentados para analisar a eficiência dos
programas pedagógicos, preparados para a superação dos medos e superstições e contarem com uma orientação eficiente nesta mudança de postura para buscar novas aquisições
e competências. (FONSECA, 1995 apud GLAT; NOGUEIRA, 2002, p. 5).

A Declaração de Salamanca (1994) ressalta sobre a necessidade de preparação e formação
de todos os envolvidos com a educação como forma de se garantir a unidade na proposta, na promoção e progresso das escolas inclusivas. Já para a provisão de serviços de apoio passa a ser de
suma importância primordial para o sucesso das políticas educacionais inclusivas.
A LDB nº 9394 de 1996 já reconhecia a importância da formação docente para a inclusão
quando estabeleceu em seu artigo 59, que:
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns. (BRASIL, 1996, p. 20).

Instituições comprometidas com a qualidade de ensino e em assegurar que os docentes se
tornem aptos a elaborarem e a implantarem novas propostas e práticas de ensino, que respondam
às necessidades dos seus alunos, incluindo aquelas evidenciadas pelos alunos com necessidades
educacionais especiais, estão comprometidas com a formação continuada dos seus docentes. No
ensino inclusivo, o anseio é garantir ensino para todos, independentemente de suas especificidades
e para tanto, ofertar formação continuada aos professores passa a ser uma das possibilidades de
se analisar, acompanhar e contribuir para o aprimoramento dos processos regulares de escolarização. Esse movimento tende a desencadear no professor o compromisso com a sua formação e
capacitação, tanto nas práticas pedagógicas para atender à diversidade, como para enriquecer os
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seus conhecimentos. O professor deveria estar preparado para trabalhar com as diferenças, com a
singularidade e a diversidade de todas as crianças e não com um padrão.
Cabe a ele, a partir de observações criteriosas, ajustarem suas intervenções pedagógicas
ao processo de aprendizagem dos diferentes alunos, de modo que lhes possibilite um ganho
significativo do ponto de vista educacional, afetivo e sociocultural. (PRADO; FREIRE, 2001,
p. 5).

Diante destes aspectos, a formação que o professor receberá não poderá se limitar a cursos
realizados para atualização e capacitação, mas também por reuniões de estudos na escola, analisando a prática docente, a realidade vivida pelos alunos, suas necessidades e suas potencialidades
e formações continuadas.
A formação, segundo Tardif (2002) é entendida como um processo contínuo e permanente de
desenvolvimento, o que pede do professor disponibilidade para a aprendizagem; e do sistema escolar
no qual se insere como profissional, garantindo condições para continuar aprendendo. O professor
nesse momento passa a ser um aprendiz e a formação como aprendizagem é um processo que deve
se estender ao longo da vida.
[...] aprender é adquirir conhecimentos, construir saberes que são ferramentas para desenvolver seu trabalho. O professor vai aprendendo a ensinar enfrentando cotidianamente
diversas situações que lhe possibilitam construir tais ferramentas (TARDIF, 2002 apud DAL-FORNO; OLIVEIRA, 2005, p. 23).

A base fundamental da formação permanente está na preparação adequada do profissional
da educação da Rede Regular de Ensino, para que entenda o processo de inclusão, mas, principalmente, que tenha conhecimento para trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais. Entretanto, não se pode fazer uma comparação entre os profissionais de escolas regulares que
trabalham na perspectiva da inclusão e os professores de escolas especiais, pois os que trabalham
diretamente em escolas especiais estudaram, tiveram formação para tal. Já os professores de escolas regulares que trabalham na perspectiva da inclusão, muitos deles, não tiveram as mesmas
informações e formação.
Trabalhar com a inclusão é um grande desafio para a Educação, pois envolve um movimento
constante de estudar e aprender diferentes estratégias e métodos que auxiliem na sua práxis. Deste
modo, a formação continuada contribui diretamente na construção da identidade, do perfil do docente
uma vez que atua diretamente na aprendizagem do educador e, consequentemente, no seu “saber
profissional”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Tecnologias hoje existentes disseminam-se rapidamente na sociedade e estão inseridas
naturalmente no cotidiano das pessoas. Contudo, não é dessa forma que as Tecnologias Assistivas
aparecem nesse cenário.
A Tecnologia Assistiva vem sendo utilizada e implementada em doses homeopáticas, mas de
suma importância no desenvolvimento de ensino aprendizagem de um aluno com deficiência, seja
ela permanente ou provisória. Sendo sua implementação uma grande relevância na sociedade e na
158

Revista Territórios

Fevereiro 2022

educação principalmente aos deficientes.
Boa parte da sociedade desconhece o termo Tecnologia Assistiva, muitos possuem contato com
a mesma, mas não percebem o quão importante e necessário elas se apresentam em sua amplitude.
Outros ainda, mesmo sem saber da adequada terminologia, têm o conhecimento e o reconhecimento
da importância da mesma na sociedade, buscando qualificar e melhorar esta inserção, no que diz
respeito a sua posição como cidadão.
Neste contexto surge a importância de conhecer as Tecnologias Assistivas especialmente os
professores, em que, os mesmos aplicam práticas pedagógicas relacionadas à tecnologia possibilitando maior aprendizagem de alunos deficientes.
As escolas reconhecem a relevância das Tecnologias Assistivas, pois recebem seus alunos
deficientes em aulas exclusivas para determinada deficiência, trazendo maior empoderamento e
independência para seus estudantes. Nas salas de aula, é possível analisar a utilização de alguns
aparelhos considerados Tecnologias Assistivas, o uso de rádios, computadores, Data show, entre
outros. Isso quando falamos em escolas de Educação Especial. Quando o assunto é educação inclusiva precisamos pensar na formação do educador, nas tecnologias assistivas, mas também em
recursos humanos para auxiliar esse professor com o aluno que necessita de atendimento especial,
quanto para os demais que também têm direito à educação.
O artigo encerra-se com o desejo de ampliar os estudos acerca do assunto e buscar novos
conhecimentos que beneficiem o ensino aprendizagem de deficientes, podendo buscar a aplicabilidade desses conceitos aqui redigidos fazendo a diferença no ambiente escolar.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo elucidar os conceitos de emoções e aprendizagem, a fim de
destacar a importância da Educação Emocional voltada à essaaprendizagem, a fim de refletir sobre os
desafios e a importância do desenvolvimentosocioemocional na escola. Como as instituições são os
locais onde se estabelecem de forma significativa as relações interpessoais, a educação emocional
torna-se um ponto fundamental, tendo em vista que a escola adquire cada vez mais uma responsabilidade maior na formação dos alunos. Para tanto, se recorreu à pesquisa de diversos teóricos
da educação, considerando o pensamento de cada um deles naquilo que venha respaldar o tema
proposto nesta investigação, assim como os pontos sugeridos para suscitar inquietação e discussões
posteriores. Com base na pesquisa realizada, percebeu-se que realmente é possível atribuir nossos
conceitos edar maior atenção ao que chamamos de saúde emocional numa era de contingências.Desta
forma, trata-se de uma revisão de literatura, a metodologia utilizada foi desenvolvida com base em
livros referentes ao assunto, literaturas e artigos publicados em revistas pedagógicas, e sites das
redes eletrônicas, Google acadêmico, biblioteca pública da Secretaria de Educação.
Palavras-chave: Competência Emocional, Aprendizagem, Escola, Desafios.
INTRODUÇÃO
Juan Casassus (2008) fala que para transmitir o gosto pelo conhecimento, umprofessor precisa
além de dominar os conteúdos de sua disciplina, saber acolher as turmas, identificando e trabalhando
interesses e sentimentos. As relações humanas são fundamentais para uma vida pessoal e profissional bem sucedido, e, em nossa rotina cotidiana quase sempre temos que lidar com questões que
envolvem nosso emocional.
O papel do professor dentro de sala de aula acaba indo muito além da docênciaem si. Em especial na educação básica, os profissionais são vistos como referência comportamental (muitas vezes
sem ter a intenção) diante dos alunos, com relação a atitudes, sentimentos e emoções.
Mesmo com todo o preparo durante a formação e os anos de experiência, o docente pode
observar situações do dia a dia para qual não está preparado. A inteligência emocional surge diante desse cenário para atuar como um porto seguro para o professor, analisando com sabedoria as
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circunstâncias explana aredação portal Desafios da Educação, 2020.
Inteligência emocional não é algo que se conquista da noite para o dia. Podemos
classificar a inteligência emocional como “a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos
e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem asemoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos”, de acordo com Daniel Goleman em seu livro Inteligência Emocional, de 1986.
No atual cenário educacional brasileiro, têm-se geralmente discutido sobre o baixo desempenho acadêmico dos alunos, o aumento de casos de violências e a evasão escolar. E, dentre as
mais diversas alternativas apontadas como possíveis, para cada uma destas dificuldades, as escolas
acabam buscando soluções que possam minimizar ou eliminar essa situação.
Há alguns anos, as escolas utilizavam-se de formas tradicionais de ensino, aopreparar o aluno
para entrar em faculdades e para o mercado de trabalho e não para a vida, deixando de lado uma
ferramenta importante no aprendizado, que seria as emoções.
Na teoria desenvolvida pelo psicólogo Daniel Goleman (2011), que entra a fundo na
inteligência emocional e como a mesma pode aprimorar resultados, ele redefine o que é ser
inteligente, opondo-se à concepção de que a inteligência seja inata no indivíduo e que apenas os
aspectos cognitivos sejam importantes para o sucesso dos alunos.
Sendo assim, Goleman (2011) afirma que a alfabetização emocional é indispensável na educação, pois acredita que amplia as habilidades da escola, além de ajudar as crianças a exercerem
melhores papéis na sociedade. A partir disso, ele apresenta habilidades que podem ser desenvolvidas
e aprimoradas pelo ser humano para mudaro atual contexto escolar, habilidades essas que são: capacidade de ter autoconsciência das próprias emoções e as dos outros, saber administrá-las para agirde
forma adequada tomando melhores decisões, e assim, estabelecer relacionamentos mais saudáveis.
De acordo com o documento de Referenciais para o Exame Nacional deIngresso na Carreira
Docente, do INEP, alguns fatores compõem o perfil de um bom professor. Abaixo alguns fatores que
estão conectados ao conceito de inteligência emocional:
•

Estabelece um clima favorável para a aprendizagem, baseado em relações de respeito,
equidade, confiança, cooperação e entusiasmo;

•

Estabelece e mantém normas de convivência em sala de aula, de modo que os alunos
aprendam a ter responsabilidade pela sua aprendizagem e a dos colegas;

•

Demonstra valores, atitudes e comportamentos positivos e promovem o desenvolvimento
deles pelos alunos;

•

Possui informação atualizada sobre as responsabilidades de sua profissão, incluindo aquelas relativas à aprendizagem e ao bem-estar dos alunos.

São elementos que exigem do professor um certo grau de evolução no que diz respeito as
habilidades comportamentais e de inteligência emocional. “A inteligência emocional é o mais forte
indicador de desempenho, explicando um total de 58% de sucesso em todos os tipos de trabalho”,
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afirma a empresa criadora de programas de treinamento Talent Smart.
Sendo assim, objetiva-se nesta pesquisa analisar o relacionamento emocionalentre professor
e aluno como contribuição para a melhora do aprendizado, bem comoa contribuição da família para
investigar essa importante contribuição e os desafios de se trabalhar algo tão novo, atual e relevante
na vida dos educandos.
PROBLEMA
Quais os desafios da Competência Emocional no contexto escolar?
OBJETIVO
O presente estudo tem como objetivo elucidar os conceitos de emoções e aprendizagem, a
fim de destacar a importância da Educação Emocional voltada à essaaprendizagem, a fim de refletir
sobre os desafios e a importância do desenvolvimentosocioemocional na escola.
JUSTIFICATIVA
O equilíbrio emocional de um aluno é de extrema importância para uma vida acadêmica,
deve ser papel do educador se preocupar da maneira como está acontecendo essa aprendizagem,
a maneira como esse aluno está aprendendo e como se encontra sua saúde emocional. O professor deve ser um mediador da aprendizagem, muitas são as dificuldades, esse estudo visa pontuar
os desafios e soluções para a superação e alcance do êxito na vida de milhares de pequenos seres
humanos em desenvolvimento.
Sem a pretensão de estabelecer um discurso conclusivo sobre as questões pesquisadas,
busca-se refletir sobre conceitos-chave tratados neste artigo, contribuindo para que possam surgir
novas reflexões e perspectivas de estudo.
Desta forma, será elucidado no decorrer do trabalho a relevância de uma equipe pedagógica
consciente e envolvida com esta questão, diagnosticando as dificuldades existentes nesse processo
educacional e buscando modificá-las socialmente, tendo como instrumento mediador desta mudança
a própria reeducação.
MÉTODO
A metodologia utilizada foi desenvolvida com base em livros referentes ao assunto, literaturas
publicadas em revistas pedagógicas, e sites das redes eletrônicas,Google acadêmico, biblioteca pública da Secretaria de Educação.
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Para seleção das fontes foram considerados como critérios os artigos e estudosque abordam
a Pedagogia como base para a aprendizagem da criança, abordando aimportância da Competência
Emocional na sala de aula.
FUNDAMENTAÇÃO
O desenvolvimento socioemocional pode ser caracterizado como um construto,logo não se pode
ser observado diretamente, o desenvolvimento socioemocional também está relacionado a outros
conceitos que ajudam a definir e compreender melhor o termo. Dentro desses conceitos temos as
habilidades que estão relacionadas a inteligência emocional e ao desenvolvimento socioemocional.
(ANTUNES, 2020)
Ao falarmos de desenvolvimento socioemocional é importante relacioná-lo as habilidades,
sendo aquelas que cuja sua formação está associada ao desenvolvimento de relações interpessoais
e afetivas, unidas a forma de percepção do indivíduo entre situações e comportamentos, dado sua
forma de senti-las e nomeá –las (Bolsoni-Silva, 2002; Caballo, 2014 apud Marin et al, 2017).
As emoções estão presentes nos seres humanos desde a sua evolução, sendo um elemento
importante que interage com o processo cognitivo dos indivíduos. Logo,as emoções não devem ser
menos importantes ou dissociadas do processo de ensinoaprendizagem dos alunos. Segundo Goleman (1995): “O aprendizado não pode ocorrer de forma distante dos sentimentos das crianças. Ser
emocionalmente alfabetizado é tão importante na aprendizagem quanto a matemática e a leitura.”
O desenvolvimento socioemocional pode ser caracterizado como um construto,logo não se pode
ser observado diretamente, o desenvolvimento socioemocional também está relacionado a outros
conceitos que ajudam a definir e compreender melhor o termo. Dentro desses conceitos temos as
habilidades que estão relacionadas a inteligência emocional e ao desenvolvimento socioemocional.
(GIRARDI, 2020)
Assim, as habilidades sociais auxiliariam no bom desempenho socioemocional, entendido
como um conceito não estático e em formação, que se refere à utilização das habilidades
socioemocionais, tendo em vista identificar problemas emocionais e de comportamento que
poderiam interferir no seu uso (Murray et al., 2010; Thamilselvan, Kumar, Murthy, Sharma, &
Kumar, 2015; Silva, Rodrigues, & Lauris, 2017 apud Marin et al, 2017).

Logo se entende que as habilidades sociais, são essenciais no desenvolvimento do bom
desempenho emocional, compreende-se que essas competências estão ligadas ao caráter e a personalidade do indivíduo.
Além disso, vale ressaltar que como consta na lei da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional) no art. 2: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando...“, dessa forma, deve-se considerar o desenvolvimento do aluno como um todo, em seus
aspectos emocionais, cognitivose racionais para que haja de fato o seu pleno desenvolvimento. Em
vista disso, se faz necessário introduzir as emoções nas escolas e nas salas de aulas, deixando o
antigoconceito e método que priorizava apenas a aquisição de conhecimento cognitivo.
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Segundo Nunes (2014, p. 27):
“As emoções nos dão consciência de quem somos, abrem-nos o horizonte, possibilitam-nos
á dar valor às pessoas antes das teorias, fazendo com o que os alunos comecem a perceber
que são respeitados como gente, antes mesmo de ocuparem a posição de alunos.”

Em virtude do que foi apontado, podemos refletir que com a aplicabilidade das emoções no
ambiente educacional, possibilita uma relação melhor entre professor e aluno e entre a escola e os
alunos, pois como a mesma ainda afirma em seu livro: ‘’Osaspectos psicológicos, quando levados em
consideração, ajuda o educador a compreender melhor o aluno que ali está e que carrega consigo
sua história de vida...certamente. ”(Nunes, 2014). Logo, instituições de ensino não iriam enxergar
os alunos apenas como mais um, e os educandos começariam a ver os professores como pessoas
companheiras e que estão ali para ajudar.
Nesse sentido, corrobora GIRARDI (2020) quando diz que os compromissos das escolas atuais
vai além do educar racionalmente, e sim um educarpara a vida, ou seja, o educar emocionalmente.
Desta forma a Inteligência Emocional se tornará uma competência no contexto escolar.
A compreensão do que se encaixa em desenvolvimento socioemocional, são baseados em
conceitos de inteligência interpessoal e emocional, competência sociais, habilidades sociais, dados
que se referem as capacidades de sentir, pensar e se comportar em relação aos padrões sociais
em diferentes situações. (Del Prette, 2003
e Marin, 2017).
Segundo Piske (2013) e Marin (2017), o desenvolvimento socioemocional está ligado as vivências do individuo em seu contexto histórico e cultural, onde sentimentos e emoções fazem parte
de fenômeno social, com sentido e propósito.
No texto introdutório da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), são definidas dez competências gerais que todos os alunos devem ser estimulados a desenvolver ao longo da escolarização,
tendo como premissa o resumo do que todas as escolas devem ter como norte (BRASIL, 2017). As
competências socioemocionaisestão contempladas dentro dessas instruções gerais listadas no documento.
Segundo CASEL (2020), a educação socioemocional refere-se ao processo deentendimento
e manejo das emoções, como a empatia e tomada de decisão. Para que isso ocorra, é fundamental
a promoção da educação socioemocional nas mais diferentes situações, dentro e fora da escola,
pelo desenvolvimento das cinco competências: autoconsciência, autogestão, consciência social,
habilidades de relacionamento, e tomada de decisão responsável.
Pesquisas e estudos recentes já apontam que as competências socioemocionais levam o aluno
a atingir o seu grau de integralidade. Cabe aos professores à responsabilidade de saber passar o
que de fato, leva cada aluno atingiressa competência, o que não é tarefa fácil, nem simples. (NOVA
ESCOLA, 2020)
Como diz ABED (2014), somos “seres do nosso tempo”, a maior parte dos educadores de hoje
vivenciou uma escolarização tradicional, muitas vezes mecânicae esvaziada de sentidos. Ser “autor
de mudanças” exige dos professores o desenvolvimento de suas próprias habilidades. Para que isso
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aconteça, os gestores da escola precisam cumprir seu papel na valorização, formação e apoio da
equipe docente, ancorados por políticas públicas claras, consistentes e eficazes.
Segundo Goleman (2005, p. 13):
“Em 1995, esbocei as evidências preliminares que sugeriam que o SEL era um ingrediente
ativo nos programas que aperfeiçoam a aprendizagem da criança evitando problemas como
a violência. Agora é possível afirmar cientificamente: ajudar as crianças a aperfeiçoar sua
autoconsciência e confiança, controlar suas emoções e impulsos perturbadores e aumentar
sua empatia resulta não só em um melhor comportamento, mas também em uma melhoria
considerável no desempenho acadêmico.”

De acordo com os fatos mencionando é evidente como a Inteligência Emocionalpode e deve ser
introduzido do ambiente escolar, gerando assim uma educação que possibilita autoconhecimento,
autogestão, empatia e desempenho acadêmico. Fazendo-se necessário para a formação do tipo de
homem que a sociedade contemporânea deseja criar. (DELORS, 1999)
GARDNER, (1994) discorre em sua obra que a escola assim como a família tem uma relevância na formação do indivíduo, sendo ela um meio de socialização da criança, onde irá passar por
desenvolvimento pessoal e social. A união dessas duas instituições é essencial para a formação da
criança, pois uma estrutura familiar onde é oferecido um suporte socioemocional, com ambiente
amigável, influencia diretamente na competência social e reduzem os problemas comportamentais,
isto junto à relação professor-aluno torna o desenvolvimento mais saudável, propiciando uma melhor
adaptação às mudanças sociais e um melhor desenvolvimento de suas habilidades. Diferente de uma
família que oferece um ambiente hostil para criança, com recursos escassos, onde os resultados
podem ser negativos para o desenvolvimento da criança. Nas situações onde a relação aluno – professor se torna uma segurança, ajuda a criança nas mudanças e adaptações necessárias perante a
sociedade, além de contribuir com o suporte socioemocional do aluno. (PETRUCCI, 2016; BORSA,
2016; KOLLER, 2016).
Assim como a escola, o educador possui um papel fundamental no desenvolvimento socioemocional, pois é com ele que o aluno tem seu primeiro contatolá na fase pré-escolar, conhecido como
as creches, nessa fase a criança se encontraperante a competência emocional onde ela deve gerir
as suas emoções e interaçõessociais, que se tornam fundamentais para sua capacidade de se relacionar com outrosindivíduos. (SAARNI, 2009).
O desenvolvimento das competências socioemocionais se inicia durante a pré –escola e se torna
essencial para as crianças, dado o fato que durante a infância elas se encontram mais maleáveis a
esse tipo de aprendizado. Nessa fase enfatizando a importância da socialização e o desenvolvimento saudável das emoções o que favorece as relações sociais mais adaptadas.
Dada a qualidade da relação com as crianças, sendo essa estabelecida pelos professores,
o desenvolvimento socioemocional, as estratégias e padrões de comportamento e interações com
o educador e seus pares são diretamente influenciadas (VALE, 2020). Grande parte do “desenvolvimento socioemocional de uma criança é feito por meio de modelação, onde a expressividade da
criança reflete a expressividade emocional do educador” (Cummings & Cummings, 1988). Logo, os
alunos refletem o modelo que lhe é apresentado, um educador enérgico irá refletir em uma turma
enérgica, assim como o contrário, um professor zangado, irá ter alunos zangados pois a criança
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sente a necessidade em reproduzir aquilo que segundo seus princípios está correto.
Nos primeiros anos da criança deve-se ofertar o auxílio para a compreensão e identificação
dos sentimentos, além de maneiras apropriadas para lidar com eles. Nesse ponto o educador é essencial, ele colabora com a criança estimulando-a por intermédio de comunicação verbal e auxiliando
a atribuir o significado as emoções. (SAARNI, 1987 e VALE, 2020).
Os educadores, assim como os pais/família, podem edificar o clima emocional no qual a
criança aprende a exprimir, a rotular e a gerir as suas emoções. Mas os educadores possuem qualidades que os tornam mais atrativos como socializadores emocionais: mostram
novas competências, providenciam materiais interessantes e desenvolvem laços emocionais com as crianças nas salas (DENHAM, 1998 e VALE, 2020).

Faz-se necessário ressaltar o desafio diário da escola, como base e apoio parao desenvolvimento emocional individual de cada aluno. Dentro de cada fase do ensino, nos deparamos com a
BNCC (Base Nacional Comum Curricular), onde nela encontramos as competências e habilidades
esperadas dos alunos em cada fase de sua educação. Entretanto muitas dessas habilidades e competências não condizem com a realidade dentro da escola, ao conectar a BNCC com o desenvolvimento
socioemocional veremos que existe a premissa de tornar a escola o suporte para o desenvolvimento
emocional, entretanto colocar em prática se torna um grande desafio. O desenvolvimento socioemocional tem uma fase importante no ambiente escolar. (BRASIL, 2017)
O ambiente escolar necessita de uma estrutura capaz de trazer ao aluno confiança e estabilidade emocional. O desafio em ser uma base para odesenvolvimento emocional, está relacionada a falta de estrutura das escolas e muitas vezes os baixos investimentos no ambiente escolar por
parte do governo, logo isso afeta o desenvolvimento socioemocional do aluno, dado ao fato de que
ele precisa deum clima escolar favorável a esse desenvolvimento. (PETRUCCI,2016; BORSA,2016
KOLLER,2016).
O clima escolar se refere não apenas às interações sociais, mas aos múltiplos aspectos da
escola como normas, metas, valores, qualidade dos relacionamentos interpessoais, práticas de ensino e aprendizagem e estruturas organizacionais da escola. Esses aspectos se
baseiam nas experiências prévias das pessoas e refletem a qualidade e as características
do cotidiano escolar (COHEN, MCCABE, MICHELLI, E PICKERAL 2009 APUD PETRUCCI;
BORSA; KOLLER, 2016).

Existem inúmeros desafios que a escola enfrenta diariamente, entretanto a escola continua
sendo uma grande base para o desenvolvimento socioemocional, ainda que falte estrutura e até
mesmo pessoas capacitadas para ajudar o aluno a entender suas competências e habilidades emocionais, a instituição continua tendo seu papel fundamental. (BIAGIOTTI, 2005)
Apesar dos desafios, a competência emocional pode ser trabalhada peloacolhimento e pela
escuta sensível a cada integrante do ambiente escolar.
Finaliza BIAGIOTTI (2005): “Cabe aos gestores acolher a equipe docente e os demaisfuncionários da instituição com um olhar diferenciado a cada ser humano. Somente assim os gestores
poderão apoiá-los de forma assertiva”
Já aos professores, o papel inicial é de conhecer bem cada um de seus alunos,reconhecendo
suas peculiaridades e buscando identificar quais sentimentos afloram. É crucial lembrar que, para
desenvolver sentimentos e emoções nos alunos, é preciso saber reconhecer e lidar de maneira
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positiva com nossos próprios sentimentos.
FONTE, (2021) elucida que a criança aprende a falar e suas famílias anseiam pela alfabetização
e o aprendizado matemático. Muitos preferem matricular seus filhos em escolas bilingues. O fato é
que, desde muito cedo, o aspecto cognitivoé priorizado e, assim, as crianças crescem competentes
intelectualmente e apresentam problemas sérios de fundo emocional. Isso se reflete nos índices de
violência, intolerância e bullying nas escolas.
O desequilíbrio emocional sabota as mentes eruditas por meio da ansiedade exagerada, atitudes explosivas e/ou dificuldade no trabalho em equipe e no relacionamento com as diferenças.
Assim, é nítida a importância de promover a alfabetização emocional desde a mais tenra idade.
Essas competências, junto às cognitivas, auxiliam na criação de uma próxima geração mais
segura e afetuosa. Isso significa amenizar doenças físicas e psicossomáticas, diminuir a violência e
especialmente promover indivíduos maisfelizes e proativos completa Fonte (2021).
Educar emocionalmente implica em fortalecer o indivíduo, resgatar valores, o senso de respeito, de solidariedade e responsabilidade.
CAMINHOS PARA A TRANSFORMAÇÃO DA PRÁTICA NA SALA DE AULA
Em sala de aula, os professores precisam, em primeiro momento, refletir e incluir em sua
prática docente (visto que muitos já fazem e trabalham com essas competências) o trabalho com
diversas metodologias, recursos e linguagens, colaborando assim com a compreensão das múltiplas
formas de aprender.
Nesse intento, o professor desempenha um papel fundamental no processode aprendizagem,
tornando-se mediador, colaborador desse sistema, pois, segundo Vygotsky (2004): “Cabe-lhe tornar-se o organizador do meio social, que é o único fator educativo”.Entretanto, é importante advertir
que o papel do professor está também em propiciar situações em que ele trabalhe com o diferente, como afirma Gabriel (2013), “temos que reconhecer que a maior parte do aprendizado acontece
em grupos e que a colaboração é o caminho do crescimento, [...], é necessário que os hábitos das
instituições se adaptem aos habitats que elas ocupam”.
A mesma autora continua:“Dessaforma, os conteúdos educacionais precisam ser pensados
nesse novo modelo que favoreça e atenda mais asnecessidade específicas de cadaalunodo que
a padronização que era característica dos modelos predominantemente passivos” (GABRIEL, 2013).
Assim, uma maneira para se trabalhar com uma atividade para se tornar significativa é utilizar-se
do lúdico, palavra de origem latina “ludus”, que significa “jogo”.
No papel de educador, deve-se auxiliar as crianças a torná-la capazes de um pensamento
crítico, uma construção racional, objetiva e científica do mundo enão deixar que o fantástico encubra
o real. A brincadeira está sempre presente na vida da criança, por isso o lúdico ocorre desde cedo.
(DELORS, 1999).
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Por ser um meio de distração ou de refúgio contra as exigências externas, a criança estende
a visão animista do mundo e de um momento de criatividade e imaginação.
Desta forma, corrobora-se, conforme as autoras Freitas e Salvi (2007) apontam, que “o lúdico
é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulona construção do conhecimento humano
e na progressão das diferentes habilidades operatórias”.
Assim, os jogos possuem um grande potencial para desenvolver as diversas emúltiplas competências e cabe ao professor utilizar de atividades lúdicas que adequem à realidade e às necessidades dos alunos. Em virtude disso, afirma Freitas e Salvi (2007) que“O jogo simula situações da
vida real, há várias semelhanças que aproximama situação lúdica com os contextos do cotidiano.
Nesse sentido, o jogo pode ser considerado como um ‘recurso metafórico’ para a promoção da
aprendizagem”.
Por fim, em sala de aula, o professor não deve deixar o “sentir” de lado, e, realmente, ele não
deve atuar como psicólogo, mas sim construir uma mediação para que atue nas múltiplas formas de
aprendizado e nos diversos estilos cognitivoafetivos dos seus discentes, facilitando dessa maneira o
desenvolvimento integral dosestudantes.
O professor como mediador da aprendizagem e do desenvolvimento: “Como transformar
a prática educativa” passa, necessariamente, em olhar para o papel e a função do professor. Reuven
Feuerstein (1921), psicólogo e professor israelense, propõe que o ser humano aprende de maneira
mais eficiente quando há um mediador, ou seja, uma pessoa que, com suas intervenções, ajuda o
aprendiz a interpretar os estímulos, atribuir sentido para as experiências, construir conhecimento e
desenvolversuas funções cognitivas. Sua “Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural” está ancorada no postulado que “todo o ser humano é modificável”, ou seja, todos nós podemos desenvolver
a inteligência e “aprender a aprender”.
Intencionalidade e reciprocidade: A intencionalidade e a reciprocidade são, segundo os
autores, condições sine qua non para que ocorra uma aprendizagem mediada de qualidade. A noção
de intencionalidade inclui não apenas objetivos clarose bem estabelecidos de ensino, mas principalmente as ações concretas que oprofessor deve planejar e executar para que esses objetivos atinjam
os alunos, gerando assim a reciprocidade, ou seja, o engajamento do aluno no processo.
(GARCIA, 2013)
Significado: Mediar o significado refere-se a explicitar o sentido atribuído às ações, crenças,
conceitos, tarefas... Uma explicação clara de um conceito e de como ele se insere em uma estrutura
de valores, crenças e ideias permite que o aluno compreenda o conceito em si por meio de suas interrelações com outros conceitos e com a teoria que lhes dá sustentação. (GARCIA, 2013)
Transcendência: Transcender, no contexto educacional, significa ultrapassar o “aquie agora”
da tarefa pedagógica, voltando o olhar para outros contextos e outros saberes. Transcender implica em buscar interrelações entre aquilo que está sendo estudado no momento e outros conceitos,
significados, ideias, imagens, situações e vivências nas mais diferentes dimensões da experiência
humana.( MEIER & GARCIA, 2007)
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Regulação e controle do comportamento: Controlar o comportamento por vezes é confundido
com “inibir uma ação”. Na verdade, controlar significa regular, adequar o tempo de ação às exigências
da situação. Há momentos em que uma resposta rápida e certeira é necessária, como por exemplo
para evitar uma colisão no trânsito,ao ser repentinamente fechado por um outro carro, ou desviar-se
de um objeto que repentinamente cai de uma janela. Outras situações exigem que o gesto seja refreadopara que se reflita sobre a melhor ação a ser tomada, como por exemplo entrar no financiamento
de uma casa ou resolver um problema de Matemática.(GARCIA,2013)
Individuação e diferenciação psicológica: Tão importante quanto promover asocialização
do sujeito é desenvolver, no aluno, a consciência de sua condição de serúnico no mundo. Cada um
de nós é uma pessoa singular e diferenciada, com potenciais e fragilidades, com histórias de vida
“pessoais e intransferíveis”. A riquezada diversidade humana está justamente nesse duplo aspecto
de sua condição:simultaneamente social, constituído nas e pelas relações, e único.
Desta forma, tão importante quanto as práticas educativas e os conteúdos, para a formação
integral do ser humano, a escola, atualmente, precisa considerar os indivíduos a partir de uma
variedade de valores, e, com isso, trabalhar do mesmo modo as competências socioemocionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos e o mundo não são mais os mesmos, pois, a cada momento, passamos por transformações e mudanças na sociedade. Desenvolver habilidades e competências socioemocionais,
nos dias de hoje, faz-se muito necessário para o processo pedagógico. Desta forma, além do trabalho
cognitivo, desenvolver, na escola, competências e habilidades relacionadas ao emocional na escola,
conhecendo suas individualidades, prepara o sujeito para uma sociedade maisjusta e igualitária.
As competências socioemocionais interagem com as competências cognitivas, promovendo
um avanço na aquisição de conteúdos de diversos componentes curriculares o que, consequentemente, aumenta a perspectiva futura de educação e carreira, ou seja, sua influência nos resultados
educacionais e profissionais eleva a possibilidade de sucesso no mundo do trabalho e dos estudos
para além da EducaçãoBásica.
Pesquisas revelam que alunos que têm competências socioemocionais mais desenvolvidas
apresentam maior facilidade de aprender os conteúdos escolares. Issoporque o ato de aprender não
envolve apenas competências ligadas à velocidade de raciocínio e à memória, mas exige também
motivação e capacidade de controlar a ansiedade e as emoções. Oferecer às crianças e jovens uma
educação que os leve a desenvolver competências necessárias para aprender, conviver e trabalhar
em um mundo cada vez mais complexo.
Os aspectos socioemocionais são importantes por capacitarem as pessoas a buscarem o
que desejam, tomarem decisões, estabelecerem, objetivos e persistiremno seu alcance, mesmo em
situações adversas, de modo a serem protagonistas do seu próprio desenvolvimento.
Valorizar e desenvolver essas habilidades não significa rejeitar a relevância dosconteúdos curri170

Revista Territórios

Fevereiro 2022

culares tradicionais, mas oferecer mais um canal de apoio para que todos os envolvidos no processo
educativo possam planejar, executar e avaliar açõesmais equitativas e eficientes.
Por isso, cabe à escola uma busca constante para a realização de um diálogo permanente
dos seus projetos de maneira interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar,na busca de uma educação
de qualidade e melhoria das aprendizagens dos estudantes.
Esta pesquisa revelou que assim como a escola, a família também temimportante contribuição
nessa conquista. É preciso que os profissionais da educaçãovenham destacar que cada família, assim
como cada indivíduo tem participação indispensável no convívio e no processo de desenvolvimento
de uma sociedade.
Portanto, espera-se que esse trabalho possa desencadear inquietações, provocar discussões
e trazer à responsabilidade de todos os que estão envolvidos noprocesso educacional, quanto à importância que essa educação emocional tem na vida do educando e também do educador.
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RESUMO
A linguagem escrita, assim como outras formas de linguagem, é construída socialmente, por meio
da interação dos sujeitos entre si e com o mundo, em um processo contínuo. Durante o período da
Educação Infantil, a criança estabelece toda a base do seu desenvolvimento motor, intelectual e
social. A aprendizagem surge da descoberta e curiosidade natural do indivíduo pelo mundo que o
cerca. Portanto, a criança precisa de condições para experimentar, criar, construir e expressar-se
livremente. O presente artigo visa analisar a concepção da cultura escrita nas turmas de educação
infantil.
Palavras-chave: Linguagem; Leitura; Desenvolvimento Infantil.
INTRODUÇÃO
Atualmente, coexistimos com inúmeros casos de crianças que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem com a escrita no contexto da sala de aula. Convivemos ao mesmo tempo,
com os questionamentos dos professores sobre como melhorar a própria prática com a escrita de
forma mais clara e objetiva, em que, o aluno seja parceiro do educador, para que aconteça o processo de ensino e aprendizagem.
A história da educação brasileira apresenta diferentes pontos de vista sobre a educação infantil e o papel da aquisição da escrita pelas crianças. Sabe-se que nesse processo de aquisição da
escrita muitas crianças passam por conflitos ao se defrontarem com uma nova realidade linguística,
sendo o percurso da oralidade à escrita nem sempre compreendido pelo professor, que baseia seu
ensino em métodos pré-estabelecidos.
Levando em consideração que é preciso clarear ideias e conceitos que possam ajudar a fazer
escolhas certas na prática educativa dentro desse processo da linguagem escrita com esse público
infantil, faz-se necessário pensar na escrita como objeto cultural criado por inúmeros usuários. Partindo desse pressuposto, deu-se o interesse pelo tema: A concepção da cultura escrita nas turmas
de educação infantil. Sob esse ponto de vista, o presente artigo propõe uma reflexão sobre como um
ambiente alfabetizador favorece para aprendizagem da leitura e da escrita com crianças de 5 anos
na Educação Infantil, tendo como objetivo geral: conhecer e analisar a concepção da cultura escrita
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com crianças de 05 anos; analisar e sistematizar os processos de aquisição da escrita conforme
as teorias psicogenéticas e sociogenéticas; compreender como ocorre o processo de aquisição da
escrita pela criança.
Neste sentido, revela-se a importância de relatar que a escrita, no que diz respeito à Educação
Infantil, se trata, antes de tudo, de um objetivo de ensino e, para se constituir também um objetivo
de aprendizagem, é necessário que este tenha sentido do ponto de vista do aluno, que não seja um
processo mecânico e inerte, mas dinâmico e que permita movimento e autonomia aos sujeitos na
construção do próprio saber.
A ESCRITA NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE
Segundo Cagliari (2001), ao pensar na história da escrita desde o início da humanidade, nos
remete ao fato de que a escrita seja ela qual for sempre foi uma maneira de representar a memória
coletiva, religiosa, mágica, científica, política, artística e a cultura. A invenção do livro e, sobretudo
da imprensa são grandes marcos da história da humanidade, depois é claro da própria invenção da
escrita.
A necessidade de registrar os acontecimentos surgiu com o homem primitivo nos tempos das
cavernas, quando começou a gravar imagens nas paredes. Durante milhares de anos os homens
sentiram a necessidade de registrar as informações e construíram progressivamente um sistema
de representação. Desenvolvida também para guardar o registro de contas e trocas comerciais, a
escrita tornou-se um instrumento de valor inestimável para a difusão de ideias e informações. Foi na
Antiga Mesopotâmia, há cerca de seis mil anos atrás, que se desenvolveu a escrita ideográfica, um
dos inventos na progressão até a escrita alfabética, agora usada mundialmente.
Com o desenvolvimento das sociedades, a escrita passou a ser incorporada às práticas que
permitia a obtenção de informações, aumentava a produtividade no trabalho e consequentemente,
a melhoria da qualidade de vida.
Nucci (2003) relata que os processos socioeconômicos, políticos e culturais que engendraram a escrita, não foram constantes e nem se deram numa ordem de concomitância, bem como os
processos do ensino da escrita.
A primeira revolução industrial da Inglaterra mostrou índices regressivos de alfabetização. A
Suécia foi plenamente alfabetizada já no século XVIII. Embora ainda fosse economicamente
marginalizada, alfabetizou 100% de sua população no ambiente familiar e em função de objetivos que não tinham a ver com o desenvolvimento econômico, mas com práticas religiosas
e atitudes de cidadania (NUCCI, 2003, p.49).

Nessa época, a escrita possuía um valor social e recreativo. À medida que começou a fazer
parte da vida econômica das pessoas e determinar outras perspectivas de vida, esta relação foi
sendo modificada. Os cidadãos comuns começaram a descobrir que a habilidade de ler e escrever
permitia ampliar sua participação nos diferentes contextos sociais e a motivação para aprender a
escrever foi crescendo entre os indivíduos.
Assim, na evolução humana, a utilização dos registros impressos, sejam os pictogramas ru174
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pestres, sejam os primeiros símbolos literais dos fonemas, tornaram-se indispensáveis às relações
socioeconômicas e culturais. Charles Higounet (2003) observa uma relação inseparável no triângulo
história-escrita-homem:
A escrita faz de tal modo parte da nossa civilização que poderia servir de definição dela própria. A história da humanidade se divide em duas imensas eras: antes e a partir da escrita.
(...) Vivemos os séculos da civilização da escrita. Todas as nossas sociedades baseiam-se
sobre o escrito. A lei escrita substitui a lei oral, o contrato escrito substituiu a convenção verbal, a religião escrita seguiu à tradição lendária. E, sobretudo, não existe história que não se
funde sobre textos (HIGOUNET, 2003, p.38).

CONCEPÇÃO DE PRÁTICAS ESCRITAS COM CRIANÇAS PEQUENAS
O caminho que a criança percorre na alfabetização é muito semelhante no processo de transformação pelo qual a escrita passou desde a sua invenção. Vygotsky (1997), já fazia em seu tempo
– década de 1920 – uma crítica que permanece atual aos processos de apresentação escolar da
escrita para as crianças, inclusive aquelas em idade escolar. Ele dizia:
“Ensinamos às crianças a traçar as letras e a formar palavras com elas, mas não ensinamos
a linguagem escrita” (VYGOTSKY, 1995, p. 183).
Queria dizer, com isso, que, na forma como em geral apresentamos a escrita para a criança,
o ensino do mecanismo prevalece sobre a utilização racional, funcional e social da escrita. Criticava
o fato de que em seu tempo, e também ainda hoje, de maneira geral, o ensino da escrita se baseia
em um conjunto de procedimentos artificiais que exigem enorme atenção e esforços por parte do
professor e do aluno e, devido a tal esforço, o processo se transforma em algo independente, em
algo que se basta a si mesmo enquanto a linguagem viva passa a um plano, posterior.
O domínio deste sistema complexo de signos não pode dar-se por via exclusivamente mecânica, por uma aprendizagem artificial.
A aquisição da escrita resulta de um longo processo de desenvolvimento das funções superiores do comportamento infantil que o autor chama de pré-história da linguagem escrita.
Esta história – que é, na verdade, a história das formas de expressão da criança – é constituída por ligações em geral não perceptíveis à simples observação e começa com a escrita
no ar, com o gesto da criança ao qual nós, adultos, atribuímos um significado. (VYGOTSKY,
1997 apud SOUZA E SILVA, 1994, p.44).

No dia a dia, nota-se que professores e professoras ainda se perguntam se a pré-escola deve
alfabetizar ou não, mesmo que essa questão tenha sido bastante discutida na década de 80 por pesquisadoras como Ferreiro (1985; 1988; 1992) e Kramer (1986) – entre outros; elas afirmam ser esta
uma questão mal colocada, porque o contato com a escrita já está disponível para as crianças (nas
sociedades letradas), independente da autorização prévia dos adultos. Existem diferentes opiniões
quanto a esta questão. Regina Scarpa (2006), em um artigo sobre alfabetização na educação infantil,
à Revista Nova Escola, nos fala que a polêmica sobre ensinar ou não as crianças a ler e escrever na
Educação Infantil tem origem em pressupostos diferentes a respeito do que é alfabetização. Alguns
educadores, segundo Scarpa (2006) receiam a antecipação de práticas pedagógicas tradicionais e
a perda do lúdico, em razão destes diferentes pressupostos. Como se a escrita entrasse por uma
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porta e as atividades com outras linguagens (música, brincadeira, desenho etc.) saíssem por outra.
Por outro lado, há quem valorize a presença da cultura escrita na Educação Infantil por entender
que para o processo de alfabetização é importante à criança ter familiaridade com o mundo dos
textos. Vale lembrar que muito recentemente, existia o pressuposto de que a alfabetização era vista simplesmente como decodificar do código escrito. Sendo assim, muitos educadores acreditam
que se trabalharmos desta forma, já na educação infantil, acontecerá à perda do lúdico, ou seja, as
crianças deixam de brincar mais cedo, o que poderia acarretar problemas em séries posteriores.
Nessa perspectiva as crianças, só estariam prontas para se alfabetizar depois dos seis anos, sendo
prematuro estarem inseridas neste processo na creche ou pré-escola. Este espaço, da educação
infantil, era visto somente para cuidar e proteger, para que mais tarde, pudessem florescer e assim
maduras, pudessem aprender o código escrito.
(...) até muito recentemente, assumia-se que a criança só poderia dar início ao seu processo
de aprendizagem da leitura e da escrita em determinada idade e, por conseguinte, em determinado momento de sua educação institucionalizada: entre nós, no Brasil, aos 7 anos, idade
de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. (SOARES, 2009, p.1).

O letramento deve ter sua presença na educação infantil, de acordo com Magda Soares
(2009), os pequenos, antes mesmo do ensino fundamental devem ter acesso tanto às atividades de
introdução ao sistema alfabético e suas convenções, a alfabetização, como também, práticas sociais
de uso da escrita, o letramento.
Outro aspecto muito importante que devemos levar em consideração quando falamos de
educação infantil é que nenhum adulto tem o poder de deter o conhecimento das crianças. Alguns
educadores têm receio de ensinar práticas de letramento por julgarem não ser a hora certa, porém,
nada pode garantir que o sujeito não aprenda por si próprio.
Precisamos lembrar que este é um pressuposto falso, porque, nos contextos grafocêntricos
em que vivemos, as crianças convivem com a escrita – umas, mais, outras, menos, dependendo da camada social a que pertençam, mas todas convivem, muito antes de chegar ao
ensino fundamental e antes mesmo de chegar a instituições de educação infantil. (SOARES,
2009. p.1).

Cabe perguntar, então, porque não trabalhar com algo inevitável para os dias de hoje?
“Aprender a escrever não é um processo idêntico, mas é parecido com aprender a falar. Se
nos dissessem para não falar até pronunciarmos corretamente todos os sons, seríamos todos mudos. Faz sentido dizer que se aprende a ler lendo e que se aprende a escrever escrevendo, na medida em que enxergamos isso como um processo”. (FERREIRO, 2013, p. 29).

Scarpa (2006), também coloca que alguns alunos estão imersos nesse contexto, convivendo
com adultos alfabetizados e com livros em casa e aprendendo as letras no teclado do computador.
Eles fazem parte de um mundo letrado, de um ambiente alfabetizador. Além de estarem imersos neste
ambiente, as crianças adquirem o gosto pela leitura e escrita e querem poder ler os livros, escrever
cartinhas para alguém, entre outros.
Porém, no mesmo artigo, Scarpa (2006), nos alerta para o fato de que, ainda existam os alunos que vivem na zona rural, em que, a escrita não é tão presente, e os que, mesmo morando em
centros urbanos, não têm contato com pessoas alfabetizadas e com os usos sociais da escrita. Neste
caso então, práticas dentro da escola de educação infantil, fariam com que estas crianças tivessem
o acesso que as outras têm em suas casas.
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Antes de analisarmos como o letramento deve acontecer de fato, no espaço oferecido na
educação infantil, vemos então os objetivos principais que Soares (2009) nos traz sobre o acesso
inicial a escrita. São eles:
Escrever de forma que os outros compreendam o que se escreve;
Conhecer diferentes gêneros e diferentes portadores de textos e fazer uso deles para ler e
para escrever;
Participar adequadamente dos eventos de várias naturezas de que fazem parte a escrita;
Construir familiaridade com o mundo da escrita e adquirir competências básicas de uso da
leitura e da escrita;
Desenvolver atitudes positivas em relação à importância e ao valor da escrita na vida social
e individual.
Vemos que estes objetivos podem estar inseridos na educação infantil, pois como diz Scarpa
(2006) na Educação Infantil, as crianças recebem informações sobre a escrita quando brincam com
a sonoridade das palavras, reconhecendo semelhanças e diferenças entre os termos; manuseiam
todo tipo de material escrito, como revistas, gibis, livros, fascículos etc.; e o professor lê para a turma
e serve de escriba na produção de textos coletivos.
São os profissionais e a escola que exercem o principal papel no desenvolvimento da escrita
infantil, e o resultado não favorável tornam-se responsáveis pela frustração pessoal e de seus alunos.
É de total responsabilidade dos professores em sala de aula observar e reconhecer as necessidades e os progressos de cada um de seus alunos, não diminuindo suas possibilidades nem impondo
exclusivamente a ele a culpa pelo não aprendizado.
COMO A CRIANÇA APRENDE: PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009) colocam
o relevante papel que tem a língua escrita como prática social. As crianças têm direito ao acesso à
língua escrita e se interessam desde cedo pela leitura e pela escrita, mesmo antes de os professores
a apresentarem formalmente.
Frade (2007) enfatiza que o contato com a cultura escrita desde a Educação Infantil possibilita
que a criança construa um conjunto de representações mentais sobre a escrita e sobre o funcionamento da linguagem em geral. O pensamento da autora coaduna-se com os estudos de Luria (1988):
A criança, antes de lhe ser apresentada a escrita formalmente, já adquiriu, ao longo do seu
desenvolvimento, “[...] um patrimônio de habilidades e destrezas que a habilitará a aprender
a escrever em um tempo relativamente curto”. (LURIA, 1988, p.143).

As crianças não aprendem a escrever apenas porque veem pessoas escrevendo, mas porque
elaboram e transformam as informações que encontram em seu meio. O contato com diferentes
portadores de textos permite que as crianças percebam que as letras não são apenas marcas no
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papel e sim objetos substitutos, isto é, que representam alguma coisa, que há diferentes modos de
escrever e diferentes contextos funcionais para escrever. Esse processo é favorecido por uma série
de objetos físicos que contém escrita, tais como: livros, revistas, bulas, embalagens, cartas, receitas, mapas, cheques, listas telefônicas, notas fiscais, folhetos de propaganda, instruções de jogo,
dicionários, carnês etc.
Juntando os conhecimentos da psicolinguística e a teoria psicológica e epistemológica de Jean
Piaget (1996), Emília e Ana (1986) mostraram como a criança constrói diferentes hipóteses sobre o
sistema de escrita, antes mesmo de chegar a compreender o sistema alfabético. Ela afirma que todos
os conhecimentos têm uma gênese, a Psicogênese da Língua Escrita apresenta um suporte teórico
construtivista, no qual o conhecimento aparece como algo a ser produzido pelo indivíduo, que passa
a ser visto como sujeito e não como objeto do processo de aprendizagem.
Segundo Braggio (1992), nessa perspectiva, as crianças não são impedidas de serem sujeitas
ao seu próprio discurso e de adquirirem a língua escrita como mais um instrumento no seu papel de
agentes históricos. É extremamente relevante que a escola compreenda os processos pelos quais a
criança passa durante a aquisição da língua escrita, permitindo-lhe construir sua aprendizagem de
forma espontânea, significativa e prazerosa, visto que, serão essas singularidades que marcarão a
individualidade do caminhar de cada indivíduo.
As crianças criam certas regras na construção de sua escrita e são coerentes a elas, o que
limita o desenvolvimento de seu raciocínio e sua capacidade de interpretação. Então, cabe aos adultos, pais ou professores, saber interpretar, conduzir e oportunizar a criação da criança, respeitando
seus conceitos e limites, mas de maneira que não prejudiquem a sua aprendizagem. É de extrema
importância ter o entendimento de que escrever não é copiar e que a língua escrita não é uma simples transcrição da língua oral.
Encontramos na maioria das escolas uma ênfase no ensino da língua como código descontextualizado. A criança aprende de modo mecânico e repetitivo e, o que é pior, alienante. A escrita
viva e real que possibilita a emergência da autoria fica fora dos muros da escola. Ou seja, ensina-se
a grafia, o desenho e não a linguagem escrita.
Estabelecer uma atmosfera alfabetizadora não se remete apenas em criar situações que
envolvam a criança no mundo da alfabetização. ‘’É necessário que o professor domine seus
conhecimentos referentes à construção da escrita, conheça o significado de alfabetização
e letramento, e o envolvimento da criança nessa fase de aprendizagem (SOARES, 1998.
p.38).

As crianças passam a observar tudo e todos em seu redor, dessa maneira, pegam todas essas
observações e recebem em forma de informações tendo um pensamento não individualista mais
passam a solucionar problemas com mais clareza e aprendem várias formas de comportamento e
reações diante de várias situações.
A aprendizagem natural deve ser considerada pelo professor e incorporada às suas estratégias
de ensino com a finalidade de melhorar a qualidade desse processo iniciado no momento em que
a criança é capaz de atribuir significados às coisas do mundo. E nesse processo de construção, as
crianças cometem erros, mas nessa perspectiva não são vistos como faltas, mas como um instrumento a mais para seu conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A apropriação da escrita é um processo complexo e multifacetado, que envolve tanto o domínio
do sistema alfabético-ortográfico quanto à compreensão e o uso efetivo e autônomo da língua escrita
em práticas sociais diversificadas.
E com esse contato as crianças começam a elaborar hipóteses sobre a escrita. No entanto,
é importante verificar os pressupostos teóricos que embasam essas práticas de escrita, não apenas
no que se refere aos métodos de ensino, mas também no tocante à organização do tempo, espaços
e materiais, aspectos a serem considerados em todos os momentos, incluindo aqueles destinados ao
trabalho com a escrita, como potencializadores ou não da aprendizagem da escrita pelas crianças.
Com a psicogênese da escrita proposta por Emília Ferreiro (1992) compreendemos que a
criança não pode ser limitada, pois ela desde pequenas têm o contato com a linguagem escrita
através de livros, jornais, embalagens, placas, etc.
O principal objetivo deste artigo foi mostrar que na educação infantil, a criança tem que ter o
contato com as palavras, frases, e até mesmo textos, pois oportunizando estes portadores textuais,
a criança terá contato com a escrita. Entendemos que o papel do professor é fundamental nesta
etapa da vida, pois é um mediador do conhecimento, e para tanto, deve elaborar um planejamento
de qualidade para sua turma, nunca se esquecendo da forma lúdica de ensinar aos pequenos.
É importante que todas as escolas da Educação Infantil sejam conduzidas por bons profissionais
que possuam experiência na área, para poder encaminhar bem as crianças na concepção da escrita,
sendo que nessa faixa etária que a criança começa a avançar no desenvolvimento cognitivo múltiplo,
fornecendo experiências, estimulando seus sentidos, abrindo espaço para a ação infantil, para a
música, a mímica, a arte, materiais táteis, jogos lógico-matemáticos, naturalistas e linguísticas, é
quando iniciam uma verdadeira alfabetização cartográfica, musical, pictórica e emocional da criança.
Todas as escolas devem proporcionar meios para que as crianças explorem e ampliem os seus
inúmeros saberes que trazem quando chegam à escola.
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RESUMO
Com o passar do tempo, e com a legislação trazendo um novo olhar sobre o tema, a educação especial e inclusiva passou a fazer parte das discussões sobre educação, pois não só os especialistas
na área, mas também as famílias de estudantes com algum tipo de deficiência têm se tornado cada
vez mais conscientes de seus direitos a fim de garantir uma educação de qualidade, que respeite e
atenda às suas necessidades. Assim, o presente artigo teve como objetivo discutir sobre a inclusão
de crianças surdas na Educação Infantil. Para tanto, optou-se por pesquisa bibliográfica baseada
em diferentes autores como Rabelo (2001), Felipe (2003), Albres (2015), Carvalho e Silva (2014),
dentre outros autores que discutem a problemática da inclusão. Os resultados demostraram que
a história da educação de surdos foi marcada por rejeição e dificuldades e que hoje, apesar dos
avanços, ainda há diferenças por falta de conhecimento por parte da própria sociedade. Ressalta-se
também que a criança surda deve ser amparada pela Educação infantil.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Surdez; Libras.
INTRODUÇÃO
No início, o processo de inclusão acontecia pela fácil integração do estudante. No entanto,
mudanças significativas ocorreram ao longo do tempo, levando à necessidade de inclusão dos estudantes com deficiências em classes regulares com uma pedagogia centrada nos mesmos, compreendendo mudanças importantes no cenário educacional.
Como problemática, além da legislação é possível observar nas escolas os desafios que
os professores enfrentam para que a inclusão realmente aconteça, sendo de suma importância a
inclusão da Libras desde a Educação Infantil, porque facilita a comunicação entre os ouvintes e os
deficientes auditivos.
Ainda, quanto a inclusão na Educação Infantil, Barbosa (2014), discute que essa etapa escolar
contribui para preparar a criança, a fim de inseri-la na concepção e compreensão do mundo e da
sociedade, ao mesmo tempo em que ela possa participar das mudanças e transformações da mesma.
Assim, como justificativa, falar sobre o tema fundamenta-se na concepção de compreender
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sobre a inclusão do estudante surdo na Educação Básica na rede de ensino regular, e cem especial,
sobre as crianças que frequentam a Educação Infantil.
As Políticas Educacionais vigentes que trazem como norte a educação para todos, tem dentre
suas metas a educação inclusiva, preferencialmente nas escolas comuns, independentemente das
suas especificidades e necessidades. A legislação merece destaque, pois, é de suma importância
para a inclusão servindo de amparo legal para os estudantes surdos.
Desta forma, o presente artigo teve por objetivo geral discutir sobre a inclusão das crianças
surdas na Educação Infantil e como objetivos específicos, discutir sobre a importância do desenvolvimento dessas crianças a partir do ensino de Libras.
Assim, optou-se pela pesquisa bibliográfica baseada em diferentes autores como Rabelo
(2001), Felipe (2003), Albres (2015), Carvalho e Silva (2014), dentre outros autores que discutem a
problemática da inclusão na Educação Infantil.
LEGISLAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação inclusiva foi criada com a intenção de que todos os estudantes tenham a oportunidade de aprender em uma escola independentemente de terem alguma deficiência ou limitação. Em
relação às leis, sabe-se que algumas dizem respeito ao direito à educação, garantido principalmente
pela Constituição Federal (BRASIL, 1988).
A primeira medida tomada, mais de um século antes, ocorreu com o Instituto dos Surdos Mudos, atualmente chamado de Instituto Nacional da Educação dos Surdos, foi criado com a finalidade
de oferecer educação intelectual, moral e religiosa aos surdos de ambos os sexos.
Inaugurado em 1 de janeiro de 1856, sua fundação só foi datada em 26 de setembro, dia de
promulgação da Lei nº. 939/1956, concedendo subvenção anual e pensões aos estudantes de classe
baixa.
Inicialmente o atendimento ocorria no Colégio de M. Vassimon, com uma turma de apenas
três estudantes, dois mantidos pelo governo imperial e o terceiro com recursos próprios. O curso
ainda ofertava o ensino de Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia e História do Brasil, além de
escrituração mercantil e ensino religioso.
Com o passar do tempo e as discussões referentes a inclusão das pessoas com deficiência,
a sociedade passou a se preocupar com fator inclusão onde diferentes órgãos foram criados para
atendê-las e os governos se preocuparam em criar leis para garantir efetivamente esses direitos.
Para que fosse garantido o direito à educação às pessoas com deficiência, foi necessária a
criação de uma política explícita e enérgica, que de acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE):
[...] abrange o âmbito social, do reconhecimento das crianças, jovens e adultos especiais
como cidadãos e de seu direito de estarem integrados na sociedade o mais plenamente
possível; e o âmbito educacional, tanto nos aspectos administrativos (adequação do espaço
escolar, de seus equipamentos e materiais pedagógicos), quanto na qualificação dos profes-

182

Revista Territórios

Fevereiro 2022

sores e demais profissionais envolvidos. O ambiente escolar propõe uma escola inclusiva,
aberta à diversidade dos alunos, no que a participação da comunidade é fator essencial
(BRASIL, 2001, p.125-126).

Outro documento importantíssimo foi escrito a partir da Declaração de Salamanca (ONU,
1994), que reconheceu a necessidade de um ensino voltado para todos os tipos de deficiências,
assegurando a matricula desses estudantes na rede regular de ensino.
Assim, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, trouxeram a
possibilidade de incluir os estudantes com deficiências, onde: “a escola regular, deverá promover a
organização de classes comuns e de serviços de apoio pedagógico especializado” (BRASIL, 2001,
p. 46).
Ainda de acordo com as Diretrizes: “[…] esta constitui uma proposta que representa valores
importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos”
(BRASIL, 2001, p. 26).
É importante lembrar que, embora a inclusão faça parte das muitas preocupações com a
educação de qualidade, ela ainda sofre com desafios diários que precisam ser implementados.
Questões como recursos de sala de aula, formação profissional, acessibilidade nas escolas,
etc. são algumas das questões que os profissionais da educação enfrentam para que a educação
inclusiva realmente aconteça:
[...] entende-se, deste modo, por inclusão, a garantia a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações
de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço
coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as
dimensões da vida (BRASIL, 2001, p. 20).

No caso das crianças surdas, o Decreto nº 3.298/1999, trouxe para a Educação Infantil, em
seu Artigo 25, a inclusão devendo ser iniciada a partir de zero anos de idade:
Art. 25 – Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino público ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante
programas de apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em
escolas especializadas exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder
satisfazer as necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando (BRASIL, 1999, s/p.).

Ainda com relação a Educação Infantil, o Plano Nacional de Educação trouxe também que:
Certas organizações da sociedade civil, de natureza filantrópica, que envolvem os pais de
crianças especiais têm, historicamente, sido um exemplo de compromisso e de eficiência no
atendimento educacional dessa clientela, notadamente na etapa da educação infantil. Longe
de diminuir a responsabilidade do Poder Público para com a educação especial, o apoio do
governo a tais organizações visa tanto à continuidade de sua colaboração quanto à maior
eficiência por contar com a participação dos pais nessa tarefa. Justifica-se, portanto, o apoio
do governo a essas instituições como parceiras no processo educacional dos educandos
com necessidades especiais (BRASIL, 2001, s/p.).

Por isso, é de suma importância a matrícula principalmente na Educação Infantil e que o
professor ao se deparar com essa situação tenha mais tolerância e sensibilidade, realizando intervenções diferenciadas, para auxiliar esses estudantes, ultrapassando possíveis dificuldades e os
desenvolvendo de forma plena.
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HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA LIBRAS
O Código Justiniano, escrito no século VI, relata historicamente uma das primeiras referências
sobre os surdos, categorizando a surdez. Essa divisão trouxe mudanças significativas no tratamento.
Além disso, a classificação da surdez mudou ao longo dos séculos, sempre acompanhando a
Ciência. Ghirardi e Tassara (1999), discute que ao longo da história, as pessoas com algum tipo de
deficiência foram muitas vezes consideradas amaldiçoadas, sendo excluídas da sociedade e vistas
como dignas de piedade.
Em outras palavras, os surdos eram vistos como lamentáveis tanto pela sociedade quanto
pela própria família o que começou a mudar com o passar do tempo e a evolução da sociedade
(PERELLO e TORTOSA, 1978).
Assim, o conhecimento e a reflexão sobre os espaços e tempos que contam a história do surdo
nos ajuda a entender quem ele é e mostra o quanto esse desenvolvimento é baseado nas relações
de poder na própria sociedade (PADDEN e HUMPRIES, 1996).
Em termos de aprendizagem, este tipo de questionamento remonta ao século XVI. Antes disso, os surdos não recebiam educação formal, pois a linguagem oral era fundamental. A educação
formal para eles começou na Espanha em 1555 com o padre Ponce de León criando um surdo de
uma família nobre. Naquela época, as aulas eram baseadas no alfabeto manual, no treinamento da
escrita e da fala.
Entre 1807 e 1808, Jean-Marie Gaspard, cirurgião militar francês, publicou dois artigos para a
Escola de Medicina; um sobre métodos de restauração da fala para surdos e o outro sobre métodos
de restauração da audição para surdos.
A metodologia baseou-se em: a) melhorar a capacidade de reconhecer e reconhecer sons; b)
treinar a discriminação vocálica; c) treinar a discriminação consonantal; d) apresentar diferentes pares
de sílabas aos surdos; e) copiar e ler sílabas; f) apresentar palavras diferentes; g) e apresentar frases
diferentes. Mais tarde, o mesmo médico reconheceu que para educar os surdos, era necessário usar
sua língua natural, a língua de sinais (PERELLO e TORTOSA, 1978).
Outras mudanças ocorreram em relação à língua demonstrando que ela apresenta um patrimônio lexical, pois, o acervo de sinais está em constante mutação. Ao longo do tempo, alguns sinais
se tornaram antigos, outros mudaram de sentido, outros foram incorporados ou introduzidos por conta
das diferenças culturais (BARBOSA, 2014).
Ou seja, existem várias línguas de sinais pelo mundo todo, porém, elas não são universais:
são diferentes umas das outras e independem das línguas orais.
Cada língua de sinais tem sua própria estrutura gramatical: os indivíduos inseridos nacionalmente em sua cultura surda possuem língua própria e cada comunidade desenvolveu a sua própria
língua de sinais (RABELO, 2001).
No caso do Brasil, os primeiros passos em direção à comunidade surda foram dados em
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1856, com a fundação do Instituto dos Surdos-Mudos para a formação intelectual, moral e religiosa
(BRASIL, 1857).
No ano seguinte, com a criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos-Mudos, a população surda passou a contar com uma escola especializada que possibilitou o nascimento da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) (SOARES, 1999).
Também segundo o autor, em torno da virada do século, na década de 1970, a filosofia da
comunicação total foi introduzida no Brasil e na década de 1980 o bilinguismo. No entanto, em comparação com a América Latina, o Brasil é o único país que não fala espanhol.
A adoção oficial da Libras ocorreu a partir do Decreto n. 5.626/2005, que regulamenta a Lei n.
10.436/02, que é reconhecido como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda.
A legislação trouxe o acesso e o ensino de libras, a formação de intérpretes e sua presença em
locais públicos. Assim, a língua de sinais foi sustentada pela linguística, com todas as características
que lhe conferem o valor de uma língua (FELIPE, 2003).
LIBRAS E EDUCAÇÃO
A Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida pela Lei Federal nº 10.436/02 e incorporada à
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2015 com o objetivo de alcançar uma efetiva inclusão
social para facilitar o desenvolvimento educacional, pessoal e social dos estudantes surdos legitimando uma grande conquista social.
No contexto da educação, tem-se que:
Desta forma, as secretarias de educação consideram estar desenvolvendo diretrizes adequadas ao exigir a formação pedagógica (nível superior), visto que este profissional vai compor o quadro de funcionários das secretarias de educação e que em suas normas exigem
esta formação para os profissionais que atuarão diretamente com alunos em sala de aula
(ALBRES, 2015, p. 46).

Assim, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial no Ensino Fundamental, ao lado da
BNCC, expressam a importância do uso e acesso ao ensino da Libras para estudantes surdos para
que: qualidade da assistência (MEC, 2013, p.14). O documento também discute a necessidade de
um intérprete para ajudar os professores que não podem usar duas línguas diferentes para interagir
com estudantes surdos e ouvintes ao mesmo tempo.
Outro documento importante são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,
documento criado em 1998. Essas diretrizes têm como princípio o respeito à dignidade e aos direitos
da criança, levando em consideração suas características individuais, sociais, econômicas, culturais,
étnica, religiosa, etc. (BRASIL, 1998).
Portanto, entendemos que a diversidade linguística da criança surda deve ser respeitada desde
o momento em que ela entra na Educação Infantil ofertando um local de convívio, aprendizagem e
inclusão.
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Ao nascer a criança ouvinte já está em contato com a linguagem, enquanto a criança surda
precisa de ajuda para adquirir sua língua, então segundo Andrade e Fontes (2009), seria de extrema
importância incluir a Libras desde a Educação Infantil, porque todos saberiam o que facilita a comunicação entre os ouvintes e os deficientes auditivos.
O contato de crianças surdas com a língua de sinais desde a infância também é de grande
ajuda para iniciar na Educação Infantil com algum conhecimento. A criança surda que não tem contato
com a língua desde a infância, muitas vezes pode demonstrar um atraso na linguagem em relação
a outras crianças.
Como a possibilidade de comunicação oral é sempre remota, também pelo grau de sua surdez, o uso da Libras é necessário e extremamente importante, tanto para a comunicação da criança
surda com sua família, como na escola.
Segundo Vygotsky (1993), o maior problema dos surdos é a comunicação. As crianças surdas não são expostas à sua língua nativa, levando a dificuldades de socialização e aprendizagem.
A BNCC não contempla aulas de escalas na educação infantil, gerando ainda mais transtornos para
as crianças surdas.
Assim:
[...] a inclusão do aluno surdo deve ocorrer desde a educação infantil até a educação superior, garantindo-lhe desde cedo utilizar os recursos de que necessita para superar as barreiras no processo educacional e usufruir de seus direitos escolares, exercendo sua cidadania,
de acordo com os princípios constitucionais do nosso país (BARBOSA, 2014, p. 18).

Portanto, o material pedagógico deve ser adaptado ao ensino de surdos, tendo em vista que
a linguagem é uma modalidade visual e espacial: “[...] escola regular precisa dispor de recursos que
tornem possíveis o processo de inclusão, acesso à língua de sinais, materiais concretos e visuais,
orientação de professores de educação especial, salas e recursos” (CARVALHO e SILVA, 2014, p. 5).
A orientação que se tem nas demais etapas de ensino pela BNCC é trabalhar as habilidades
linguísticas, o desenvolvimento da linguagem verbal (habilidades motoras orais ou visuais, como
escalas e escrita), além das linguagens físicas, visuais, auditivas e digitais voltadas à comunicação
e troca e compreensão de informações mútuo (BNCC, 2017).
Assim: “a surdez em si não influencia o desenvolvimento socioemocional da criança; tudo dependerá das pessoas que participam do seu dia a dia e o que fazem para que essa criança progrida
em linguagem, sociabilidade e comunicação” (MAINIERI, 2011, p. 88).
A escola desempenha um papel importante neste processo, por isso uma educação inclusiva é
necessária para que estes estudantes se sintam acolhidos. No caso da inclusão de estudantes surdos
na Educação Infantil é extremamente importante e necessário uma série de recursos e estratégias
instrucionais para que essa inclusão ocorra de fato.
Barbosa (2014), relata que a Educação Infantil prepara o indivíduo para inseri-lo na concepção
e compreensão do mundo emergente na sociedade, ao mesmo tempo em que pode participar das
transformações da mesma
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Dessa forma, fica claro que a criança surda pode ter sucesso se for incentivada desde cedo
a estar em contato com a escola, com outras crianças e com o mundo ao seu redor. Para que isso
aconteça, não basta a criança estar na escola para conviver com os outros, é preciso que ela seja
estimulada, apoiada tanto pela escola quanto pela família.
Portanto, não é fácil enfrentar os desafios, mas o professor que atua na educação hoje já
alcançou algumas vitórias e atendeu às necessidades que as escolas precisam hoje. É preciso continuar enfrentando as dificuldades que as escolas revelam e tentar não praticar os preconceitos do
passado que traumatizaram muitas crianças com os tratamentos recebidos.
É preciso também humanizar e ter consciência da diversidade, pois a conscientização permite
que os profissionais melhorem para atender as necessidades de outros que ingressam na sociedade
e precisam estar inseridos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados obtidos é possível perceber que se a criança surda for estimulada
desde pequena, entrando em contato com a escola, com outras crianças e com o mundo que está
ao seu redor, esta pode se desenvolver melhor ao longo da sua caminhada escolar, mas para isso
realmente acontecer não basta a criança estar na escola para conviver com os outros, é necessário
que ela seja estimulada, recebendo apoio tanto da escola quanto da família.
A escola deve estar preparada para essa diversidade. Cabe à escola ensinar seus estudantes,
dando-lhes a oportunidade de construir novos conhecimentos, desenvolvendo assim suas habilidades
e criatividade.
A essas crianças é garantido por lei o direito de frequentar uma escola e participar de uma
sociedade, portanto, fica claro que é responsabilidade da família, da escola e da sociedade aceitar essas crianças independentemente se possuem ou não algum tipo de deficiência. Nenhum ser
humano é igual, todos possuem características, habilidades e dificuldades, que diferenciam um ser
humano do outro.
A inclusão de crianças surdas na Educação Infantil é de extrema importância, mas, necessita
de uma gama de recursos didáticos e estratégias para que essa inclusão realmente aconteça.
Nesse sentido, vale lembrar que a inclusão está presente em diferentes espaços, ou seja, na
família, na escola e na sociedade. É na família que as crianças com deficiência passam pelo seu
primeiro processo de inclusão, pois a família deve aceitá-las, incluí-las e adaptar-se às necessidades
que possuem.
A escola também faz parte do processo de inclusão, e este é um espaço privilegiado, onde
todos têm a oportunidade de construir conhecimento. Por fim, a inclusão na sociedade é um dos
processos mais difíceis em que as pessoas com deficiência enfrentam, por isso, se faz tão necessária a aplicação da legislação.
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RESUMO
A educação inclusiva é uma das raízes da educação moderna que visa garantir o direito de todos
à educação. Seu objetivo é oferecer as mesmas oportunidades para as pessoas com deficiência,
sejam elas físicas e/ ou intelectuais, pessoas com altas habilidades, com dificuldades de aprendizagem e também contempla as diversidades étnicas, sociais, culturais, sensoriais e de gênero.
Por meio do sistema brasileiro de educação que sofreu inúmeras mudanças desde que foi inserido
na sociedade é cada vez mais nítida a preocupação com a diversidade e convivência de todos. O
curso de pedagogia sofreu inúmeras alterações desde que foi implantado. O caminho do estudante
de pedagogia para se transformar em um docente com o respeito que merece é árduo, pois a pedagogia demorou a achar seu próprio perfil. E na busca de uma adequação que atendesse a todos,
a educação inclusiva surgiu para parametrizar as diretrizes deste processo de inserir as diferenças
e diversidades no sistema educacional. As pessoas com deficiência são asseguradas de que terão
as mesmas oportunidades que todos e assim podem e conseguem traçar metas para seu futuro.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Intelectual; Preconceito; Educação.
INTRODUÇÃO
O professor alinhado com ideologias inovadoras desenvolve seu trabalho visando uma educação inclusiva e emancipatória, quebrando barreiras eurocêntricas e arquitetônicas na sociedade.
Neste mundo globalizado e sistemático, o preconceito e estereótipo prevalece, mesmo que
inconscientemente, ativando mecanismos de defesa frente a algo que se considera uma ameaça.
Iremos discutir o que é a deficiência intelectual, seus fatores e causas. Compreender o campo da
inclusão do deficiente intelectual discutindo o estudo e os métodos utilizados para tornar mais acessível ao aluno com deficiência intelectual, o acesso à educação integral e concreta.
Esses tipos de escolas que mantém um modelo conservador e tradicional de ensino acabam
por acentuar a deficiência, aumentando a inibição e reforçando os sintomas existentes que agravam
as dificuldades dos alunos com deficiência intelectual é o que diz a Organização Mundial de Saúde
– OMS de 2001 e a Convenção da Guatemala.
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Outro problema que devemos destacar é a falta de professores preparados para receber os
alunos com deficiência Intelectual e inseri-los no processo de aprendizagem desse aluno que possui
necessidades educacionais especiais.
É possível afirmar que, a partir dos estudos de Vygotsky (1982), o ser humano se desenvolver
socialmente e, diante disso, as pessoas com deficiência sofrem consequências em uma dupla dimensão;
carregam suas limitações orgânicas e psicossociais uma vez que algumas deficiências comprometem
a estrutura psicológica, a capacidade cognitiva e fisiológica restringindo sua participação no meio
em que se insere, impedindo-os de desempenhar papéis e executar tarefas do cotidiano e exercer
sua cidadania plena tornando sua existência em desvantagem com relação a outros seres humanos.
Neste mundo globalizado e sistemático, o preconceito e estereótipo prevalece, mesmo que
inconscientemente, ativando mecanismos de defesa frente a algo que se considera uma ameaça.
Iremos discutir o que é a deficiência intelectual, seus fatores e causas. Compreender o campo da
inclusão do deficiente intelectual discutindo o estudo e os métodos utilizados para tornar mais acessível ao aluno com deficiência intelectual, o acesso à educação integral e concreta.
O preconceito nasce e se desenvolve no processo de socialização, ora todos os seres humanos necessitam socializar, mas uns acabam exercendo certa atitude hostil à outros sujeitos frente à
desinformação: “Como tanto o processo de se tornar indivíduo, que envolve a socialização, quanto
o do desenvolvimento da cultura têm se dado em função da adaptação à luta pela sobrevivência, o
preconceito surge como resposta aos conflitos presentes nessa luta” (CROCHIK, 1996, p.11).
A forma unilateral de o homem lidar com sua vida, enfraquece a estrutura física e mental e, os
medicamentos vão cuidar dos sintomas; sem eliminar a causa. A inclusão fortalece esse caminho,
implementando as leis e a segurança da criança que chega seja qual for os diagnósticos. É necessário
olhar o indivíduo em sua totalidade, considerando o doente e, não a doença, tentando compreender
todo o processo de adoecer, desse desequilíbrio interior (BELISÁRIO JR., 2010).
A inclusão se estabelece por dimensões humanas, sociais e políticas, se expandindo gradualmente na sociedade contemporânea, contribuindo no desenvolvimento das pessoas em geral,
ajudando para a reestruturação de ações inclusivas e sem estereótipos.
A inclusão escolar presume que todas as crianças sejam capazes de acompanhar o processo
de educação regular independentemente de suas limitações. A inclusão tem como objetivo assegurar
a presença do educando com deficiência em sala comum do ensino regular e o desenvolvimento de
práticas pedagógicas para a permanência e o êxito escolar desses estudantes.
A DEFICIÊNCIA E SEU CONTEXTO HISTÓRICO
Conforme texto extraído da Constituição Federal de 1988, este documento oficial assegura
diversos direitos ao aluno com deficiência intelectual como: tem assegurado o direito à educação,
visando seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho, seu acesso e permanência na escola, atendimento educacional especializado, pre191
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ferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).
Com base nas pesquisas bibliográficas realizadas para elaboração deste artigo foi possível
concluir que:
•

• A escola deve possibilitar ao aluno com deficiência intelectual seu acesso e permanência.

•

• A deficiência intelectual tem desafiado a escola comum no comprimento de seu dever
de ensinar o que acomete uma dificuldade por parte dos alunos com necessidades educacionais especiais e principalmente o aluno com deficiência intelectual na aprendizagem
da leitura e da escrita (BRASIL, 1988).

O reconhecimento da especificidade do processo de aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual é sem dúvidas o primeiro passo para o planejamento de ações que promovam e ou
contribuam para o avanço e desenvolvimento destes indivíduos.
Esses tipos de escolas que mantém um modelo conservador e tradicional de ensino acabam
por acentuar a deficiência, aumentando a inibição e reforçando os sintomas existentes que agravam
as dificuldades dos alunos com deficiência intelectual é o que diz a Organização Mundial de Saúde
– OMS de 2001 e a Convenção da Guatemala.
Outro problema que devemos destacar é a falta de professores preparados para receber os
alunos com deficiência Intelectual e inseri-los no processo de aprendizagem desse aluno que possui
necessidades educacionais especiais (OMS, 2001).
A deficiência Intelectual não pode e não deve nunca predeterminar qual será seu limite de
desenvolvimento e de aprendizagem do aluno. É importante relatar que muitos nomes foram utilizados para a pessoa com deficiência intelectual: débil, imbecil, retardado mental, deficiente mental,
dentre outros.
De acordo com Aranha (1979, p.17), não se pode ignorar o longo e importante processo histórico que produziu configurado numa luta constante de diferentes minorias, na busca de defesa e
garantia de seus direitos enquanto seres humanos e cidadãos.
Tendo por objetivo favorecer a compreensão desse processo e estimular a reflexão e a discussão social a seu respeito, faz-se necessário que se localize o conjunto de mudanças de ideias
que permeia sua história (ARANHA, 1979).
A educação do aluno com deficiência Intelectual deverá atender suas peculiaridades e suas
especificidades sem se desviar dos princípios básicos da educação proposta às demais pessoas.
As práticas convencionais e tradicionais que a escola comum infelizmente ainda traz em seu cerne,
ainda colocam o aluno com deficiência Intelectual em uma posição de inferioridade o que certamente
levará esse aluno ao fracasso escolar (ARANHA, 1979).
E, como já citado nesse texto devemos ter a consciência de que o aluno com deficiência
Intelectual é sim capaz de aprender, o que ocorre é que esse aluno levará um tempo maior que
os demais alunos para efetivar sua aprendizagem. Infelizmente, se a escola comum não encontrar
uma forma de amenizar essa disparidade com o aluno Deficiente Intelectual tenderá a afastá-los da
192

Revista Territórios

Fevereiro 2022

escola (ARANHA, 1979).
O contexto histórico da definição de deficiência conduz a evolução da conquista dos direitos
humanos, introduzida na filosofia humanista. Ao expressar a evolução dessa ideia, faz-se necessário explicitar momentos marcantes de origem teológica, econômica, política ou jurídica. Segundo
Pessoti (1993), não há muita base documental sobre as atividades concernentes à deficiência na
Antiguidade clássica. Mesmo na Idade Média, a documentação é exígua, propiciando hipóteses
sobre extremismos prováveis.
O autor relata que em Esparta, crianças portadoras de necessidades especiais eram consideradas sub-humanas, legitimando seu aniquilamento ou abandono. As características das crianças
portadoras de necessidades especiais não eram compatíveis aos ideais atléticos e clássicos que
serviam de sustentáculo a organização sociocultural de Esparta e Grécia os Romanos, mais tolerantes
costumavam exibi-los em festividades. Afirma, ainda, que ao difundir o cristianismo na Europa, as
pessoas portadoras de necessidades especiais foram excluídas no desígnio civil e teológico. Com
esta ocorrência essas pessoas ganham alma e, como tal, não podem ser excluídas sem se envolver
contra planos da divindade.
Acredita-se que dá exteriorização ou abandono à debilidade esquivarem na época as pessoas
com deficiência menos acentuados. Isso remete à consciência da negação da autonomia da pessoa
portadora de alguma anomalia, preservada ainda na atualidade, na negação do direito de exercer a
própria sexualidade, de profissionalizar-se, entre outros:
[...] como para a mulher e o escravo o cristianismo modifica o status do deficiente que, desde
os primeiros séculos da propagação do cristianismo na Europa, passa de coisa a pessoa. Mas a
igualdade de status moral ou teológico não corresponderá até a época do iluminismo, a uma igualdade civil, de direitos. Dotado de alma e beneficiado pela redenção de cristo, o deficiente passa a ser
acolhido caritativamente em conventos e igrejas, onde ganha sobrevivência, possivelmente em troca
de pequenos serviços à instituição ou à pessoa “benemérita” que o obriga (PESSOTTI, 1994, p.4-5).
No século XIII, na Bélgica, surge a primeira instituição que abrigou as pessoas portadoras de
necessidades especiais ou com algum tipo de anomalia. No século seguinte, Eduardo II da Inglaterra
estabelece um guia para tutelar as propriedades dos denominados “idiotas” em troca de atendimento
às suas necessidades. A filantropia estava diretamente associada às posses desses indivíduos.
Na Inglaterra, como no resto da Europa, o deficiente mental manterá o status de ser humano,
criatura de Deus para efeito de sobrevivência e manutenção da saúde, mas adquirirá significados
teológicos e religiosos paradoxais. Será, assim ‘’I’’enfant du bom Dieu; mas portador de misteriosos
desígnios da divindade. Atitudes contraditórias se desenvolvem diante do deficiente mental: é ele um
eleito de Deus ou uma espécie de expiação das culpas alheias, ou um aplacador da cólera divina a
receber em lugar da aldeia a vingança celeste, como um pára raios? Se idiota, está livre do pecado?
Qual a culpa pela deficiência e a quem atribuí-lo (PESSOTI, 1984, p.4-5).
A pessoa com deficiência é reconhecida pelo cristianismo, possuidor de alma, é livre da
exposição, mas merece o castigo pelo “pecado” por ser diferente. É condenado a castigos físicos.
Era julgado como possesso de espíritos demoníacos remediava-se o exorcismo com torturas para
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expulsá-los. A caridade e o castigo foram a grande marca da Idade Média. Durante a inquisição, nos
séculos XIV, XV, XVI, muitos foram mortos, queimados, castigados, acusados de heresias.
Ao delinear o percurso histórico na maneira como a sociedade encarou e manejou a questão
da deficiência, Amaral (1994, p.14), afirma que o assistencialismo e a visão caritativa ainda estão
presentes nas instituições chamadas especiais, que a princípio constituíram-se como clínicas, denominaram os educandos de clientes e acomodaram-se às deficiências destes. Fontes Apud Landi,
afirmam que:
[...] com a chegada da modernidade e de sua desenfreada busca pelo padrão de beleza e de
perfeição humana, por meio da mídia, as pessoas com necessidades especiais foram levadas a se
defrontar, talvez com o momento mais tortuoso se suas vidas: a segregação social. Os próprios termos
excepcionais, ou pessoas portadoras de necessidades especiais, ou ainda pessoas portadoras de
deficiência trazem em si um fardo negativo, que os deficientes são obrigados a carregar (FONTES
apud LANDIM 1997, p.41-46).
A partir dos anos 60, em diversos países, introduziram a construção de um valioso movimento
favorável à integração educacional dos alunos com necessidades especiais, com o objetivo de reivindicar caráter educacional adequado para todos dentro da escola regular e compungir professores,
pais e autoridades civis e educacionais, baseados em princípios de justiça e igualdade. De acordo
com Fonseca:
[...] nos nossos dias, o direito de ser diferente é também visto como um direito humano, que
passa naturalmente pela análise crítica dos critérios sociais que impõe a reprodução e preservação
de uma sociedade (e de uma escola) baseada na lógica da homogeneidade e em normas de rentabilidade e eficácia, que tendem facilmente a marginalizar e a segregar quem não acompanha as
exigências e os ritmos sofisticados (FONSECA, 1995, p.44)
NORMAS E LEGISLAÇÕES
A legislação brasileira gradativamente introduziu diversos artigos em suas normas, que exprimem a salvaguarda de direitos às pessoas com necessidades especiais. Essas ações promovem
a regulamentação do ingresso ao ambiente social e educacional. Ainda assim, verifica-se uma demanda de fixar estratégias para que esses direitos sejam implementados, oportunizando meios que
possibilite um trabalho que atenda essas necessidades específicas.
Da legislação que normatiza a garantia de acesso aos ambientes educativos para os deficientes serão descritas e analisadas algumas regulamentações, que tornaram possível rever a inclusão
dessa demanda. As Leis 4.024/61 e 5672/71 trouxeram, ao âmbito educacional desse período, poucas contribuições: apenas reforçaram que os deficientes deveriam ser atendidos na rede regular de
ensino e, quando necessário, deveriam receber tratamento especializado.
É importante frisar que esse atendimento especializado era realizado em turmas especiais,
dentro das próprias instituições, e que as crianças que formavam essas classes recebiam o diagnós194
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tico feito pela professora, sem critérios autênticos de avaliação. A partir dessa forma classificatória
de fracasso escolar, muitas crianças foram rotuladas e caracterizadas como desviantes das normas
preestabelecidas no contexto educacional.
É necessário enfatizar que essa Lei progride no sentido de destacar a Educação Especial
como modalidade de ensino, concedendo um capítulo específico para suas determinações. Implementar a prática dessas leis requer a participação comunitária, tendo como objetivo as mudanças de
paradigmas do professor, a um novo processo de formação desse profissional que irá trabalhar com
essa clientela, as orientações de uma gestão educacional, à eliminação dos obstáculos arquitetônicos, além de proporcionar a formação de uma assistência especializada para atender as demandas
desses educandos.
A inclusão constata um préstimo constitucional que, em si, deve realizar a aceitação da diferença
humana e respeito a diversidade cultural e social. Não deve a inclusão, apenas, continuar propagando
boas intenções, pois, em muitos casos, vem incutida de atitudes de caridade, indignação e piedade.
Deficiência é uma limitação expressiva de natureza física, sensorial ou mental e não pode se
confundir com incapacidade, que vem a ser uma consequência da deficiência, quando um indivíduo
sente dificuldade para realizar algo, como se locomover, enxergar, ouvir entre outras; naturalmente
não pode implicar a inépcia para outras atividades.
De acordo com a diversidade da adoção de uma linguagem comum entre os profissionais, a
Organização Mundial da Saúde – OMS – publicou em 1980 a identificação Classificação Internacional
de Deficiências, Incapacidade e Limitações, regida por um manual de consequências das doenças,
com caráter patológico. Segundo LOPES, os termos são:
Esta identificação definia os termos: deficiência, incapacidade e desvantagem. A “deficiência” era uma perda total ou anomalia de uma estrutura ou função fisiológica ou anatômica, que diz
respeito às funções e estrutura a nível orgânico. A “incapacidade” era toda restrição ou ausência da
capacidade de realizar uma atividade dentro da margem considerada normal ao ser humano. Por sua
vez, a “desvantagem” era caracterizada pelo nível social das consequências de uma deficiência ou
incapacidade, que impede o desempenho de atividades consideradas normais (LOPES, 2006, p. 34).
Há alguns anos, foram constatadas a existência de pessoas que apresentam dificuldades
com o ambiente sem ser aquelas que possuem alguma deficiência. Por esse motivo, a expressão
mobilidade reduzida foi estabelecida para designar o grupo social com problemas de circulação nos
ambientes construídos. Essa designação inclui todas as pessoas que possuem alguma limitação de
acesso e utilização de ambientes podendo ser crianças, idosos, pessoas com carrinhos de compra
e até aquelas com alguma lesão temporária.
A classificação das deficiências e a sua compreensão são essenciais para conhecimento das
reais necessidades espaciais dos indivíduos, com a finalidade de eliminar situações que ocasionam
incapacidade e exclusão. As deficiências estão classificadas em deficiências sensoriais, cognitivas,
físico-motoras e deficiências múltiplas.
Deficiência Sensorial: referem-se às deficiências em que há perdas significativas nas capaci195
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dades dos sistemas de percepção. “Para Gibson (1966), estes sistemas são classificados em: sistema
básico de orientação, háptico, visual auditivo e palato olfativo. As alterações nestes sistemas geram
dificuldades no indivíduo em perceber as informações do meio ambiente, ou de outras pessoas, em
utilizar o espaço e objetos, dificultando sua participação em diversas atividades”.
Deficiências no Sistema de Orientação: provocam variações ou ausência da habilidade de
constância do indivíduo, afetando a manutenção da postura ereta, a percepção do movimento próprio
de aceleração e a identificação dos referenciais espaciais corpóreos e ambientais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização do presente trabalho possibilita um melhor entendimento sobre a inclusão do
portador de necessidades especiais no âmbito social e educacional, tendo a oportunidade de articular
posicionamento teórico que deram suporte para o estudo do mesmo. Sabe-se que a educação é um
direito garantido a todos, independentemente do credo, raça ou deficiência, assegurada pela LDB lei
9394/96 em seu art. 2º, afirma que:
A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdades e nos ideais
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educador, o seu preparo
para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho (LDB lei 9394/96).
De acordo com que foi explicitado, a incumbência da escola é proporcionar por meio de uma
prática pedagógica plausível, a inserção de todos aqueles que buscam por uma possibilidade de
aprendizagem, inclusive as pessoas com deficiência.
Entretanto, não é o que ocorre, haja vista a grande dificuldade encontrada por essas pessoas,
ao tentarem ingressar no convívio escolar. Sendo que essas dificuldades são geradas pela discriminação e falta de informação da sociedade em relação ao portador de necessidades especiais.
Visto que a inclusão se alia com a educação para todos e com um ensino especializado para o
aluno, mas não se consegue efetivar uma opção de inserção sem enfrentar um desafio ainda maior,
o que pesa sobre o fator humano. Os recursos físicos e os meios materiais para a concretização de
um processo escolar de qualidade implicam na prioridade ao desenvolvimento de novas atitudes e
formas de interação na escola, exigindo mudanças no relacionamento pessoal e social na maneira
de se efetivar os processos de ensino aprendizagem.
É preciso que haja uma relação para que se amenize as dificuldades e se encontre os caminhos favoráveis ao pleno desenvolvimento do educando, tornando-se um ser ativo e participativo
em sua sociedade. De maneira geral, observa-se que ainda é forte o fator “discriminação” em nossa
sociedade, principalmente no que se refere ao portador de necessidade especial.
A avaliação em relação à inclusão do portador de necessidade especial na rede regular de
ensino é positiva, embora haja ainda um longo trajeto a percorrer.
Embora muitos direitos tenham sido conquistados, ainda existem muitas lacunas e por vezes
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as medidas se tornam ações que retiram direitos ao invés de ampliá-lo por falta de infraestrutura e
adequação para os deficientes, é o caso dos locais de votação no Brasil que em um primeiro momento foram motivo de debates e discussões em virtude da falta de acessibilidade em escolas por
exemplo, e outros locais o que gerou a criação de uma lei que tornou não obrigatório voto de pessoas
com deficiência e ou mobilidade reduzida.
É evidente que existe uma grande carência de Políticas Públicas efetivas para assegurar a
igualdade de direitos para as pessoas com deficiência intelectual o que consolidaria a responsabilidade do Estado e uma mobilização por parte da sociedade conduzindo-a à eliminação ou redução
de preconceitos e discriminação.
Entre as mudanças na legislação e os direitos conquistados pelas pessoas com deficiência
estão as condições a serem oferecidas às pessoas deficientes para que exerçam seus direitos, os
espaços públicos e coletivos devem se adaptar às necessidades da pessoa com deficiência e não
o contrário como era em um passado bem recente, trata-se do respeito à dignidade humana, desse
modo, a sociedade é conduzida a tratar e acolher os diferentes assegurando a igualdade material de
forma igualitária e justa eliminando todas as barreiras que impeçam o exercício de direitos e deveres
promovendo a efetiva inclusão social.
Segundo a ONU – Organização das Nações Unidas, em 2006, 10% da população mundial
possuía alguma deficiência, porém a invisibilidade desta camada da sociedade ainda é grande devido
o reconhecimento recente com a quebra de paradigmas, novos estudos e pesquisas científicas que
conduziram para o reconhecimento das pessoas com deficiência como sujeitos de direitos e deveres.
No Brasil, foi criado o Estatuto das Pessoas com Deficiência, nele foram estabelecidos conceitos acerca de barreiras existentes na sociedade que devem ser eliminadas e ou minimizadas, há
ainda a definição de barreiras urbanísticas como aquelas existentes nas vias e nos espaços públicos
e privados abertos ao público ou de uso coletivo.
É importante destacar as barreiras arquitetônicas referem-se à arte de projetar, de construir
edifícios, por isso, a legislação associa as barreiras arquitetônicas com a construção de edifícios
públicos e privados, nas construções novas é obrigatória a acessibilidade em prédios públicos, nos
espaços públicos já existentes é obrigatória adaptabilidade dos espaços com o uso de rampas, elevadores, pisos táteis e outros recursos que se fizerem necessários quando forem averiguados que
existem barreiras nos transportes, as barreiras nas comunicações e na informação, por exemplo.
Há várias metas ainda a serem executadas, a principalmente é conseguir que todos os cursos
de formação profissional deem aos professores condições de atuar adequadamente com a diversidade humana, sem preconceitos, propiciando uma verdadeira sociedade inclusiva.
Precisamos enquanto sociedade, possibilitar as pessoas com deficiência uma vida digna, onde
estes possam exercer o direito à cidadania como qualquer cidadão, sem que se sintam excluídos e
discriminados. Sendo que o início dessa conscientização deve atender a todos aqueles que a procuram, estando sempre aberto ao diálogo, tendo como principal objetivo o aluno, independentemente
de suas características.
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RESUMO
Na Antiguidade, os surdos foram percebidos de formas variadas, com piedade e compaixão, como
pessoas castigadas pelos deuses ou abandonadas, sendo até mesmo sacrificados. A criança surda
era uma pessoa primitiva para a qual era negada a educação. Nos tempos atuais, ocorreram várias
mudanças na educação do surdo em todo o mundo. Este artigo tem como objetivo refletir sobre a
comunicação do professor ouvinte com o aluno surdo, em sala de aula. Para tanto, apresentam-se
as principais tendências educacionais em relação à inclusão, as leis que regem a educação e como
às ações podem ser praticadas na promoção dos direitos sociais dos alunos com surdez.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Auditiva; Surdez.
INTRODUÇÃO
Incluir o aluno surdo no ensino regular é um desafio a ser enfrentado pelo sistema educacional,
levando-se em consideração as demandas do aluno com surdez e do professor ouvinte, na relação
com este aluno. Sendo este o aluno usuário de Libras – Língua Brasileira de Sinais e o professor
falante da língua portuguesa, o maior obstáculo está na forma de comunicação entre aluno e professor. Isso porque o professor, como mediador no processo de ensino e aprendizagem, a comunicação
ainda é falha.
Segundo Vygotsky (1987), o homem é um sujeito histórico-social que desenvolve enquanto
ser não alienado, a partir das trocas dialéticas que faz em seu meio social. O autor nos faz pensar
sobre as diferentes abordagens na educação dos surdos uma vez que a abordagem Vygotskiana
trata a linguagem como aquilo que diferencia o ser humano dos animais. É por meio dela que as
funções psicológicas são socialmente formadas e culturalmente transmitidas de uma pessoa para
outra. Nesse sentido, a função social da fala é o contato social e a comunicação.
Segundo Goldfeld (2002), a ideia que a sociedade tem feito sobre os surdos, ao longo da história, geralmente apresenta apenas aspectos negativos. Na Antiguidade os surdos foram percebidos
de formas variadas com piedade e compaixão, pessoas castigadas pelos deuses ou como pessoas
enfeitiçadas e, por isso, eram abandonados ou sacrificados. A educação dos surdos variava de acordo
com a concepção que se tinha deles no meio social. Para os gregos e romanos, em linhas gerais, os
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surdos não eram considerados humanos, pois o resultado do pensamento era a fala. Logo, quem não
se expressasse através da fala, não era humano porque não tinha a capacidade de pensar. Assim,
os surdos não tinham direito a testamentos, à escolarização e a frequentar os mesmos lugares que
os ouvintes.
Até o século XII, os surdos eram privados até mesmo de se casarem. Certa vez Aristóteles
afirmou que considerava o ouvido como o órgão mais importante para a educação, o que contribuiu
para que o surdo fosse visto como incapacitado para receber qualquer instrução naquela época.
Segundo Honora e Frizanco (2009), na Idade Média, a Igreja Católica teve um papel fundamental na discriminação dos surdos. Para esta instituição religiosa, o homem foi criado à “imagem e
semelhança de Deus”, portanto, as pessoas com deficiência não se encaixavam neste padrão, sendo
colocadas à margem por não serem consideradas seres humanos.
Goldfeld (2002) ressalta que a crença que se tinha de que o surdo era uma pessoa primitiva
perdurou até o século XV, sustentando assim a ideia de que o surdo não poderia ser educado. Até
o século XV, portanto, os surdos viviam totalmente à margem da sociedade e não tinham os seus
direitos assegurados. Somente a partir do século XVI que se tem registro dos primeiros educadores
surdos. Já no século XVI, entre os anos de 1520 a 1548, na Espanha, o monge benetiano Pedro Ponce
de León ensinou quatro surdos, filhos de nobres, a falar grego, latim e italiano. Além de ensinar-lhes
os conceitos de física e astronomia, Ponce de León desenvolveu uma metodologia de educação de
surdos que incluía datilologia (uma representação manual das letras do alfabeto escrito) e oralização,
criando também uma escola com professores surdos.
Posteriormente, em 1620, Juan Martin Pablo Bonet publicou na Espanha um livro acerca da
inovação do alfabeto manual de Ponce de León. Outra importante contribuição para a história da
educação dos surdos surgiu em 1750, na França, por parte do abade Charles Michel de L’Epée, que
se aproximou dos surdos que perambulavam pelas ruas de Paris, construindo, a partir desta interação
com eles, a língua de sinais com a gramática sinalizada francesa.
Goldfeld (2002) cita também que o abade teve um grande sucesso na educação de surdos e
transformou sua casa em uma escola pública para surdos. Sua escola passou a atender 74 alunos,
número bastante elevado para a época. Ainda segundo a autora acima citada, o século XVIII é considerado o período mais produtivo da educação de surdos. Neste século houve grande aumento de
escolas para surdos. Trata-se de um impulso tanto no sentido quantitativo, como no sentido qualitativo,
pois os surdos passaram a aprender pela língua de sinais, dominando, assim, diversos assuntos e
exercendo várias profissões.
Já em 1815 o professor americano Thomas Hopkins Gallaudet estava bastante interessado
em obter mais informações sobre a educação dos surdos. Foi então quando seguiu para a Europa
e, na Inglaterra, encontrou-se com a família Braidwood – que utilizava apenas a língua oral na educação de surdos
– e na França com o abade L’Epée – que utilizava o método manual. Porém, só a partir de
1860, conforme o avanço tecnológico foi facilitando a aprendizagem da fala do surdo é que o método
oral começa a ganhar força. Vários profissionais começaram a investir no aprendizado da língua oral.
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No entanto, neste momento de entusiasmo pela língua oral surgiu a ideia de que a língua de sinais
seria prejudicial para a aprendizagem da língua oral. Neste período, o maior defensor do oralismo
foi Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Ele exerceu uma grande influência sobre o resultado da votação no Congresso Internacional de Educadores de Surdos, realizado em Milão, no ano
de 1880. Nesse congresso foi estabelecida uma votação para a formalização do método que seria
utilizado na educação de surdos, sendo negado aos professores surdos o direito de votar. O método
eleito foi o oralismo, enquanto o uso da língua de sinais passou a ser oficialmente proibida.
Goldfeld (2002) ressalta que quando a maior parte das escolas em todo o mundo deixa de
utilizar a língua de sinais no início do século XX, a oralização passou a ser o objetivo principal da
educação de surdos, e para que eles pudessem dominar a língua oral, passavam a maior parte de
seu tempo recebendo treinamento oral e se dedicando a este aprendizado. Assim sendo, o ensino
das disciplinas escolares, como História, Geografia e Matemática, foi deixado em segundo plano.
Com isso, consequentemente houve uma queda no nível de escolarização dos surdos.
No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império, quando
foi criado o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação
dos Surdos – INES, no Rio de Janeiro.
A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais a “promoção
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação” (art.3º, inciso IV). Define ainda, no artigo 205, a educação como um direito de todos,
garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o
trabalho. No artigo 206 da Constituição, no inciso I, é estabelecida a “igualdade de condições de
acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino, garantindo como dever do
Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino (art. 208). O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo 55, reforça
os dispositivos legais supracitados ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”.
A HISTÓRIA DA COMUNIDADE SURDA NO BRASIL
Segundo Goldfeld (2002), em 1855 chegou ao Brasil um professor surdo francês por nome de
Hernest Huet, trazido pelo imperador D. Pedro II, para dar início à educação de duas crianças surdas
com bolsas de estudos pagas pelo Governo. O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) seria
fundado em 26 de Setembro de 1857, momento em que o Brasil já fazia o uso da língua de sinais.
Em 1911 o INES, seguindo a tendência mundial, estabeleceu o oralismo em todas as disciplinas.
Ainda assim, a língua de sinais sobreviveu em sala de aula até no ano de 1957, quando a
diretora Ana Rômulo de Faria Dorina, com a assessoria da professora Sépia Couto, proibiu
oficialmente a língua de sinais em sala de aula. Mesmo com todas as proibições, a língua
de sinais era utilizada pelos alunos nos pátios e corredores da escola. (GOLDFELD, 2002,
p.28).

É na década de 1970 que chega ao Brasil a comunicação total, após a visita de Ivete Vasconcelos,
educadora de surdos na Universidade Gallaudet. E foi somente no final dos anos 1970 que no Brasil
201

Revista Territórios

Fevereiro 2022

começa o bilinguismo na pesquisa da professora linguista Luciana Ferreira Brito, sobre a língua brasileira de sinais. A professora abreviou a língua de sinais dos centros brasileiros (LSCB).
Somente a partir de 1994, que a pesquisadora passa a utilizar a abreviação de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Ainda hoje no Brasil, com o avanço da medicina na implantação do implante
coclear, tem por objetivo desenvolver a oralização do surdo.
Mesmo com a oficialização da Língua Brasileira de Sinais, ainda temos no Brasil a abordagem
oralista. A oficialização da Língua Brasileira de Sinais ocorreu, no ano de 2002, pela Constituição
Federal através do decreto da lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002. Esta lei dá total liberdade para
que os surdos possam utilizar o sistema de Libras em qualquer lugar do nosso país, onde existam
comunidades surdas.
Ainda segundo Goldfeld (2002), na última década, o movimento no Brasil tem vivenciado fatos
marcantes, assim como a luta pela oficialização do ensino e uso de Libras como segunda língua
brasileira. A comunidade surda luta em defesa de uma escola bilíngue para os surdos. Esta reivindicação surgiu de necessidades inerentes ao cotidiano desta parcela da população, especialmente as
dificuldades da escolarização, uma vez que esta parte de uma reivindicação pelo cumprimento legal
de acesso a uma educação plena que assegure ao surdo o desenvolvimento cognitivo mediante um
processo de ensino-aprendizagem que seja significativo. Para que isso ocorra é necessário que,
dentro do espaço educacional, seja oferecida ao surdo a Língua Portuguesa como a segunda língua,
enquanto a Língua de Sinais possa ser oferecida a ele como primeira língua.
SURDEZ E SUAS ESPECIFICIDADES
É considerado surdo ou deficiente auditivo (DA) segundo a descrição da lei nº 5.296/04, como
sendo aquela pessoa que sofreu perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis ou mais,
comprovada por audiograma nas frequências de 500 hertz e 2.000 hertz.
Para compreender melhor a trajetória das pessoas surdas, faz-se necessário o entendimento
de sua história, de suas lutas, de suas especificidades e de como elas foram e são compreendidas
pela sociedade.
Charles Michel, um educador filantrópico francês do século XVIII, ficou conhecido como “Pai
dos surdos” em virtude de seus estudos sobre o tema e suas contribuições para a difusão do tema.
Segundo Charles Michel, a história dos surdos é composta por muita incompreensão e mitos sobre
o assunto. Na idade média, por exemplo, no Egito, os surdos eram adorados como se fossem deuses, sendo considerados mediadores entre os deuses e os faraós, sendo temidos pelo povo, já na
China, eram lançados ao mar, e os Gauleses sacrificavam-nos aos deuses Tentantes. Na Grécia
eram considerados incapazes e em Esparta, lançados aos rochedos. Aristóteles ensinava que os
surdos, por não possuírem linguagem, não eram capazes de raciocinar. Em virtude dessa crença, os
surdos na Grécia não tinham direitos. No entanto, em 360 a. c, Sócrates, declarou que era aceitável
que os surdos se comunicassem com as mãos e corpo. Influenciados pelos gregos, os romanos
também sacrificavam as crianças surdas, como também deixavam à margem da sociedade. Surge
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então a igreja Católica, que acreditava que os surdos não possuíam alma, pois não realizavam os
sacramentos. Santo Agostinho defendia a ideia de que os pais de filhos surdos eram castigados por
algum pecado cometido.
Como podemos perceber, as peculiaridades e especificidades dos sujeitos surdos vão além
dos aspectos clínicos – patológicos, advêm de uma construção imperativa de identidade cultural,
onde quem detém a comunicação falada, se julga superior aos que não a detém.
Mas diferente do que se imaginava na antiguidade, os surdos são socialmente e politicamente organizados, possuindo um estilo de viver que é próprio de quem utiliza a visão como
meio principalmente para obtenção de conhecimentos, a cultura do surdo não se encontra
isolada do mundo, sempre está interagindo com outras culturas evoluindo da mesma forma
que o pensamento humano (SOCORRO e SILVA, 2010, p. 33).

Segundo Vygotsky (1989), a linguagem tem como primeira função tanto para o adulto como para
a criança, a comunicação, o contato social e a influência sobre os indivíduos que estão ao seu redor.
O eixo principal das discussões de uma estrutura educacional de qualidade para os alunos
surdos está diretamente ligada à comunicação e a linguagem, já que a comunicação através da língua faz parte da cultura de um povo, neste sentido, a língua do surdo é a Libras (Língua Brasileira
de Sinais) e seus desdobramentos.
A comunicação total acredita em diversas formas de comunicação para que o DA as utilize,
como, por exemplo, a Língua de Sinais, a oralização, os gestos naturais, a expressão facial,
o alfabeto digital, a leitura da escrita, o bimodalismo (onde fala e sinalização são praticados
ao mesmo tempo), entre outros. Tudo para ajudar o DA a desenvolver o vocabulário, a linguagem e os conceitos e ideias entre o surdo e o ouvinte. (SOCORRO e SILVA, 2010, p.35).

A Língua Brasileira de Sinais surge, como elemento cultural de comunicação e afirmação da
identidade surda, identidade esta, que por muito tempo esteve silenciada, através da imposição da
prática da oralização imposta pela sociedade, onde o surdo era ensinado a “falar” através do método
da repetição e por não dominarem a oralidade, eram excluídos e considerados incapazes.
Segundo a Lei Federal Nº. 10.436, de 24 de abril de 2002, Art. 1º, a Libras é reconhecida como
meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais-Libras e outros recursos de
expressão a ela associados.
Língua de Sinais é a língua natural da comunidade surda, com regras morfológicas, sintáticas,
semânticas e pragmáticas próprias, possibilitando o desenvolvimento cognitivo da pessoa surda. A
Língua de Sinais são sistemas de comunicação desenvolvidos pela comunidade surda, constituindo-se em línguas completas com estruturas independentes das línguas orais. Os sinais são formados
a partir de parâmetros como a combinação do desenvolvimento das mãos com determinado formato
num determinado lugar, podendo este lugar ser uma parte do corpo. Na combinação desses parâmetros obtém-se o sinal.
A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar
seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo
nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia.
O surdo que não domina a Libras continua a ser marginalizado pela sociedade, pois des203
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conhece uma forma de se comunicar mais facilmente com os demais surdos, sendo excluído e de
certa maneira, enfraquecendo sua identidade surda. É importante que o surdo estabeleça o contato
com a comunidade surda, para que realize sua identificação com a cultura, os costumes, a língua
e principalmente, a diferença de sua condição, mas o excluindo do convívio com os ouvintes, mas
proporcionando a ele, todos os convívios possíveis. O reconhecimento da Libras como língua tornou
esse tipo de comunicação uma representação de um grupo, trazendo sem dúvida contribuições à
comunidade surda.
A INSERÇÃO DO ALUNO SURDO NA ESCOLA REGULAR
Por muito tempo as escolas especiais e específicas para alunos portadores de alguma necessidade especial, foram o modelo de escola utilizado e a alternativa que a família encontrava
para escolarizar o aluno surdo, no entanto, nos últimos anos esta questão passou a ser discutida e
contrariada, pois de acordo com a Constituição Federal, todos têm direitos iguais à educação, e a
inserção do aluno especial na escola especializada seria um mecanismo de exclusão desse aluno,
portanto, passou-se a implantar o processo de inserção do aluno com deficiência, à escola regular,
garantindo o direito da igualdade.
Dorziat (2004) considera que a inclusão social de pessoas surdas, objetiva sua participação
social efetiva, mas depende de uma organização das escolas considerando três critérios: a interação
por meio da língua de sinais, a valorização de conteúdos escolares e a relação conteúdo-cultura surda.
O Decreto No. 5.626/05, diz respeito exatamente ao primeiro critério apresentado, o da interação por meio da língua de sinais, este decreto dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina,
tendo em vista que a escola deve adequar-se ao aluno e não o oposto, a singularidade do aluno
deve ser respeitada.
A legislação educacional, por meio da Lei nº 10.098 de 2000, prevê que o Poder Público deve
tomar providências no sentido de eliminar as barreiras de comunicação, para garantir aos surdos o
acesso à informação, à educação, incluindo a formação de intérpretes de língua de sinais.
Outro aspecto específico para inclusão do surdo em escolas regulares que deve ser considerado
é a formação do professor, que como consta no Decreto Nº. 5.626/05, estes professores, através de
seus cursos de formação (pedagogia, letras e licenciatura), devem ter em sua matriz curricular uma
disciplina específica de Libras, na perspectiva de divulgar a língua e capacitar professores no uso
dessa língua também com finalidades educacionais. Desse modo, os professores estariam aptos a
atender as necessidades educativas especiais do aluno surdo, bem como possibilitar uma melhor
interação entre professor e aluno garantindo assim a igualdade de direitos para todos os alunos.
Porém, atualmente, observa-se que, apesar das leis propostas e das políticas públicas existentes, grande parte dos professores e das escolas não está preparada para receber alunos surdos.
Souza e Góes (1999) afirmam que o processo de inclusão do aluno surdo vem sendo acompanhado por professores e profissionais que desconhecem a língua de sinais e as condições bilíngües
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do surdo, assim, os professores despreparados, passa, a oferecer ao aluno surdo uma educação
precária.
Conforme Pereira (2008), o bilinguismo tem como pressuposto a necessidade do DA adquirir
a Língua de Sinais, que é a língua natural dele, como língua materna, e, como segunda língua, a
língua oral utilizada em seu país.
A abordagem educacional por meio do bilingüismo visa capacitar a pessoa com surdez para
a utilização de duas línguas: a língua de sinais e a língua da comunidade ouvinte. As propostas educacionais começam a estruturar-se a partir do Decreto 5.626/05 que regulamentou a Lei de Libras
(Língua Brasileira de Sinais). Dessa forma, os surdos passaram a ter direito ao conhecimento a partir
desta língua. O português é utilizado na modalidade escrita, sendo a segunda língua, e a educação
dos surdos passa a ser bilíngue.
A proposta bilíngue traz uma grande contribuição para o desenvolvimento da pessoa surda,
reconhecendo a língua de sinais como primeira língua e mediadora da segunda: a língua portuguesa.
O bilingüismo favorece o desenvolvimento cognitivo e a ampliação do vocabulário da criança surda.
A aquisição da língua de sinais vai permitir à criança surda, acessar os conceitos da sua comunidade, e passar a utilizá-los como seus, formando uma maneira de pensar, de agir e de ver o mundo.
Já a língua portuguesa, possibilitará o fortalecimento das estruturas linguísticas, permitindo acesso
maior à comunicação.
Ainda no Decreto Nº. 5.626/05 afirma que, o direito das pessoas surdas ao acesso às informações através da Libra, do direito dessa comunidade a uma educação bilíngue, da formação de
professores de Libras e de intérpretes de Libras Revista de Iniciação Científica – RIC Cairu. Jun. 2015,
Vol 02, n° 02, p. 33-46 , ISSN 2258-1166 40 entre outras providências. É evidente que a atuação
do intérprete é imprescindível no processo de inclusão do surdo nas escolas regulares, já que tem
direito a uma educação bilíngue. O processo de inclusão requer práticas educativas que apontam
para qualidade das relações estabelecidas no espaço escolar, o domínio e o uso da Língua de Sinais
pelos professores e intérpretes é condição necessária, porém não suficiente para que a inclusão
seja bem sucedida.
O segundo critério apresentado por Dorziat, a valorização de conteúdos escolares é um aspecto que ainda precisa ser trabalhado, visto que as dificuldades encontradas pelos professores,
muitas vezes faz com que estes, facilitem as atividades aos alunos surdos, ou simplesmente deixem
de fazerem. Friães e Pereira (2000) analisaram a leitura de adolescentes surdos e concluíram que
o argumento de que o aluno surdo tem muita dificuldade de ler faz com que os professores evitem
a atividade e, assim, a leitura vai-se tornando cada vez mais difícil, limitando-se a textos pequenos,
facilitados, tanto semântica como sinteticamente, empobrecidos e, muitas vezes, não adaptados ao
interesse dos alunos.
Quadros (1997), afirma que os profissionais que trabalham com pessoas com DA não duvidam
de que o processo de aquisição da língua falada jamais ocorre da mesma forma que acontece com
a criança que ouve, porque esse processo exige um trabalho sistemático e formal. O bilinguismo
acredita que, dominando a LIBRAS, o deficiente auditivo adquire mais facilidade em perceber as205
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pectos da língua oral.
O terceiro critério apresentado, que é a relação conteúdo-cultura surda, pode ser compreendido como a comunicação total, a relação real entre ouvintes e não ouvintes, valorizando a história
e as especificidades de cada um.
Segundo Ciccone in Goldfeld (2002) apud PEREIRA (2008), o oralismo procura igualar o deficiente auditivo aos ouvintes, já o bilinguismo procura igualar a família ouvinte ao deficiente auditivo,
e a Comunicação Total, ao contrário, convive com a diferença, procurando aproximar e facilitar a
comunicação entre crianças surdas e a família ouvinte.
Desta forma, podemos concluir que a comunicação total é uma proposta educacional que
defende a visão de que não se pode isolar uma privação sensorial. Sua principal preocupação é o
enfoque dos processos comunicativos entre surdos e surdos e entre surdos e ouvintes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pessoas surdas enfrentam grandes dificuldades para conviver no mundo dos ouvintes, não
sendo diferentes quando estes passam a entrar na vida escolar, dificuldades estas, que vão desde
o preconceito dos outros alunos, até a falta de instrução do professor e o despreparo das escolas
regulares, que por muito tempo se habituaram a excluir os alunos diferentes, e hoje, precisam transcender barreiras para poder compreender como se dá esse novo processo chamado de inclusão.
A Educação Inclusiva surgiu, e vem crescendo no mundo inteiro, com base no pressuposto
de que todos têm o mesmo direito à educação de qualidade e de que, portanto, os sistemas educacionais têm que mudar para serem capazes de atender a essas necessidades. Quando se diz que
a educação é inclusiva, passamos a defender não somente alunos com deficiência, como sendo
alunos especiais, mas sim, todos os alunos passam a ser especial desta forma, todos devem receber
o mesmo grau de importância e atenção.
O aluno com surdez possui especificidades singulares que precisam ser apreciadas, a principal delas se dá na concepção da linguagem, em que, a língua de sinais torna-se imprescindível
para esse processo de aprendizagem, bem como a língua portuguesa, visto que, a primeira, servirá
de mediadora para a segunda, e a alfabetização será de forma natural, primeiramente entende-se a
Libras, e, aos poucos, associa-se ao português.
Apesar das políticas públicas de incentivo à inclusão, ainda são inúmeras as dificuldades
encontradas por alunos e professores, visto a distância enorme entre a teoria requerida e a prática
vivenciada por centenas de anos. Cabe a conscientização e união de esforços entre familiares, escolas, governos, professores e sociedade, a fim de compreender melhor esse universo, que há muito
foram esquecido e proporcionar através da ajuda mútua, uma nova escola e o reinício de uma nova
sociedade, mais inclusiva, no qual, todos sejamos diferentes mas convivendo em igualdade.
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RESUMO
No processo do ensino e aprendizagem na educação infantil, é o momento em que na sala de aula,
deve ser proveitoso e eficaz para a aprendizagem do aluno em fase inicial escolar. Consiste no
desenvolvimento de um trabalho que vise a formação, cujo objetivo com crianças, deve estar voltado
para que as mesmas aprendam e se tornem aptas para viver numa sociedade com características
multidiversificada, democrática e que está em constante mudança. No ambiente escolar/sala de
aula, para os professores de educação infantil, é desafiador adaptar com facilidade, uma prática
pedagógica que atenda todas as competências e necessidades que exige no dia a dia com alunos
pequenos, em produzir com qualidade, um ambiente alegre, contagiante e que prenda a atenção
das crianças nas atividades desenvolvidas na classe. Visando proporcionar um trabalho mais adequado possível, o professor(a) de educação infantil, tem na atividade lúdica, uma parceria capaz de
contribuir positivamente em todos os aspectos do desenvolvimento da criança, nesta etapa escolar.
A atividade lúdica é um meio que estimula a inteligência da criança, aguça sua curiosidade para
aprender desenvo0lver os vários aspectos da formação pessoal. O uso do lúdico na educação infantil,
é eficaz e deve se trabalhar atividades como, a leitura de historinhas infantis, jogos, brincadeiras, arte
e desenho infantil, música, em consonância com temas que favoreçam o desenvolvimento integral
da criança. O uso do lúdico é essencial para o estímulo ao desenvolvimento da criança. A ludicidade
contida no brincar representa uma importante forma de comunicação na infância e por meio desta,
a criança pode reproduzir o seu cotidiano. É por meio da atividade lúdica que a criança se envolve
com atividades que tenha interação, partilha conhecimentos com seu semelhante. Nessa visão,
pode-se afirmar que no ensino infantil, a criança precisa ser estimulada, e seu desenvolvimento
acontece em situações e maneiras diferentes, o lúdico se torna algo significativo para a construção
do conhecimento, sendo meio concreto de proporcionar aos alunos a condição necessária para
atingir seus objetivos E, por meio da brincadeira que a criança se envolve no jogo e partilha com o
outro, se conhece e conhece o outro.
Palavras-chave: Aprendizagem; Crianças; Ensino Infantil; Ludicidade.
INTRODUÇÃO
A infância é a idade das brincadeiras, sendo esta, uma fase que deve ser vivenciada pelo aluno
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no ambiente escolar. Assim, é possível que esta atividade faça com que os alunos expressem suas
diferentes formas de aprender, oportunizando a interação em grupo e consigo mesmo.
O universo lúdico é rico em atividades que possa proporcionar aos alunos, momentos de
alegria, prazer e aprendizagem. De modo espontâneo, este movimento é contributivo para o desenvolvimento de vários aspectos da formação do aluno, principalmente nos primeiros anos escolares.
Os professore(a)s envolvidos com o ensino infantil, devem lançar mão deste recurso por meio metodológicas que sejam capazes de produzirem efeitos positivos, tanto para o aluno no modo individual,
quanto para a classe que contém uma diversidade de requisitos implícitos, de acordo com o perfil e
origem de cada aluno.
Entre tantos aspectos a serem trabalhados e desenvolvidos com o ensino infantil, as atividades lúdico-criativas, possibilitam os estudos da relação da criança com o mundo externo, sendo
importante na formação da sua personalidade.
Não é muito antiga a prática de ensinar por meio de atividades contidas no universo lúdico,
embora as brincadeiras e jogos existam desde o princípio da humanidade, mas a sua inclusão no
ensino infantil como meio de aprendizado, é bem mais recente.
A teoria nos orienta que as atividades lúdicas estimulam a inteligência da criança e deve estar presente em sua vida, principalmente entre os 3 e 6 anos, fase em que o aluno tem mente fértil
e propícia a aprender com maior facilidade os ensinamentos propiciados por meio de estímulos na
convivência em grupo e outras interações no espaço escolar.
O lúdico é um processo educativo, demonstrando que ao se trabalhar ludicamente não se está
abandonando a seriedade e a importância dos outros conteúdos a serem apresentados à criança.
Os jogos estão presentes em quase toda a vida do ser humano, nas mais variadas etapas e são de
fundamental importância no estímulo e desenvolvimento humano, mas não são só jogos e brincadeiras
que são consideradas atividades lúdicas para a infância escolar, esta, também se representa por
diversos meios, como a música, dança, desenho, contação de histórias da literatura infantil, pois tudo
isto, faz parte do mundo da criança e estão presentes na humanidade a muitos séculos passados.
Por meio das atividades lúdicas, a criança aceita a existência do outro, estabelece relações
sociais, constrói conhecimentos e outras contribuições para a completa formação da criança na sala
de aula e no ambiente onde vivem.
Para Antunes (2006), na sala de aula nos anos iniciais, as crianças estão aptas a descobrirem
suas potencialidades e ao mesmo tempo, conhecer coisas novas pelo contato com seu semelhante,
usando-se da interação do grupo e na integração com a sociedade. Pode se dizer que brincando,
o aluno proporciona condições de aprendizagem reais e vivencia junto com os colegas, momentos
prazerosos que condiciona o mesmo a adquirir outros conhecimentos.
Foi utilizada para a realização deste artigo, pesquisa bibliográfica, por meio da leitura de livros,
revistas, artigos anteriores e pesquisa online, pertinentes ao tema informado, entre outros.
O CONCEITOS DE LUDICIDADE E SEUS ASPECTOS
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As atividades lúdicas para o aluno na escola permitem que o mesmo vivencie sua inteireza e
sua autonomia em um tempo-espaço próprio, particular, gerando possibilidades de autoconhecimento
e de maior consciência de si próprio, consistindo na vivência plena do aqui-agora, integrando a ação,
o pensamento e o sentimento, favorecendo seu integral desenvolvimento e aprendizagem escolar.
Tais atividades podem ser uma dança, música, desenhos, jogos e brincadeiras, ou qualquer outra
dinâmica de integração grupal, que possa sensibilizar um trabalho como recorte e colagem, exercícios
de relaxamento e respiração, uma ciranda, atividades rítmicas, entre outras tantas possibilidades que
o professor possa inserir no seu projeto de trabalho na educação infantil.
Para vários autores, a conceituação do lúdico é bem variada, existem algumas contradições e
até confusões em sua definição, mas na visão pedagógica, um dos primeiros aspectos a ser destacado é que as atividades lúdicas não se restringem ao jogo e à brincadeira, incluem atividades que
possibilitam momentos de prazer, entrega e integração dos envolvidos.
De acordo com Luckesi (2000), atividades lúdicas, “são aquelas que propiciam uma experiência
de plenitude, em que nos envolvemos por inteiro, estando flexíveis e saudáveis”.
Já Santin (1994), diz que as mesmas, “são ações vividas e sentidas, não definíveis por palavras, mas compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, pela imaginação e pelos sonhos que
se articulam como teias urdidas com materiais simbólicos”.
Quanto a iniciativa de inserção dos jogos na educação de alunos, Kishimoto (2002) comenta
que o jogo é considerado uma atividade lúdica que tem valor educacional. A utilização do mesmo no
ambiente escolar traz muitas vantagens para o processo de ensino aprendizagem, pois o jogo é um
impulso natural da criança funcionando como um grande motivador, por meio do jogo o aluno obtém
prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário para atingir o objetivo. O jogo mobiliza esquemas mentais, e estimula o pensamento, a ordenação de tempo e espaço, integra várias dimensões
da personalidade, afetiva, social, motora e cognitiva.
De modo geral, nas atividades lúdicas utilizadas com alunos na escola, as brincadeiras e jogos
são os mais comuns e ao mesmo tempo, os preferidos dos alunos, embora seja evidenciado que
não somente estes contemplam as atividades lúdicas, mas é de grande aceite, que as escolhas são
por atividades que envolvam jogos.
Dessa forma, não são encontradas nos prazeres estereotipados, no que é dado pronto, pois
estes não possuem a marca da singularidade do sujeito que as vivencia.
Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade que dela resulta, mas
a própria ação e o momento vivido. Possibilita a quem a vivência, momentos de encontro consigo e
com o outro. Momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e percepção, momentos de
autoconhecimento e conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de vida,
de expressividade.
Assim, uma aula com as características lúdicas não precisa ter jogos ou brinquedos, pois o que
traz ludicidade para a sala de aula é muito mais uma “atitude” lúdica do educador e dos educandos.
Para os educadores, assumir essa postura implica sensibilidade, envolvimento, mudança interna, e
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não apenas externa, e não só a mudança cognitiva, mas principalmente uma mudança afetiva.
Segundo Fortuna (2001),
“Em uma sala de aula ludicamente inspirada, convive-se com a aleatoriedade, com o imponderável; o professor renuncia à centralização, à onisciência e ao controle onipotente e
reconhece a importância de que o aluno tenha uma postura ativa nas situações de ensino,
sendo sujeito de sua aprendizagem; a espontaneidade e a criatividade são constantemente
estimuladas”. (2001, p.23)

APRENDIZAGEM, INFÂNCIA E LUDICIDADE
O brincar, como criação social que também é, sofre do mesmo modo que a infância, determinação cultural, perceptível na evolução dos próprios termos utilizados para designar esta atividade
humana, em diferentes povos e momentos dos processos civilizatórios.
Para alguns educadores e especialistas em educação, no ensino infantil, é o período fundamental para a formação do aluno/criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento e aprendizagem de
forma significativa, e o uso do lúdico pelo professor em seu projeto de trabalho na educação, também
pode oportunizar ao educador a compreensão do significado e da importância das atividades lúdicas,
tendo intencionalidade, objetivos e consciência clara de sua ação em relação ao desenvolvimento e
à aprendizagem dos alunos.
A muito tempo, o mundo das brincadeiras oferece opções diversificadas de objetos e outras
atividades para o meio educacional, sendo riquíssimo em opções e sugestões para a educação no
ensino infantil e anos iniciais do fundamental, por isso, professores deste nível de ensino, buscam a
cada dia mais, trabalhar ludicamente com seus alunos, na intenção de atingir os objetivos propostos
mais facilmente ou divertidamente, sem abandonar o conceito e seriedade e profissionalismo que a
função lhes exige.
Amarilha (1997, p.27) afirma que as primeiras impressões de mundo da criança são por meio
das imagens e que, ...“ao transformar essas imagens em expressão pela linguagem verbal, entra na
composição literária o elemento prazeroso. Esse componente gerador de prazer advém, sobretudo
da natureza lúdica da linguagem”.
Harvard Gardner contribuiu com a teoria das múltiplas inteligências, após várias pesquisas
que investigavam o a inteligência da criança. O autor, buscou em seus estudos, usar os métodos e
os esquemas gerais modelados por Piaget e focalizá-los não meramente nos símbolos linguísticos,
lógicos e numéricos da teoria piagetiana clássica, mas antes, numa gama completa de sistema de
símbolos abrangendo sistemas de símbolos musicais, corporais, espaciais e até mesmo pessoais
(GARDNER, 1994, p. 20).
O autor Suíço, Jean William Fritz Piaget, estudou o desenvolvimento humano numa perspectiva científica e a sua principal preocupação era descobrir como como ocorre o conhecimento no
ser humano, principalmente na infância. O autor defende em sua teoria relacionada à aprendizagem
infantil, que a inteligência não é apenas um traço hereditário ou resultado de condicionamentos ambientais, mas que é construída por meio da interação entre o sujeito e o meio. Para Piaget (1987) “o
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jogo constitui-se em expressão e condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças quando
jogam assimilam e podem transformar a sua realidade”.
Para Vygotsky (1998), autor que tem sua representação, conceituada na psicologia histórico-cultural, partiu do princípio que o sujeito se constitui nas relações com os outros, por meio de
atividades caracteristicamente humanas, que são mediadas por ferramentas técnicas e semióticas.
Para o autor, o desenvolvimento cognitivo do aluno, acontece por intermédio da interação, na relação
existente com outros indivíduos e com o meio. Nesta perspectiva, a brincadeira infantil assume uma
posição privilegiada para a análise do processo de constituição do sujeito, rompendo com a visão
tradicional de que ela é uma atividade natural de satisfação de instintos infantis.
Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade que dela resulta, mas
a própria ação e o momento vivido. Possibilita a quem a vivência, momentos de encontro consigo e
com o outro. Momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e percepção, momentos de
autoconhecimento e conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de vida,
de expressividade.
Assim, uma aula com as características lúdicas não precisa ter jogos ou brinquedos, pois o que
traz ludicidade para a sala de aula é muito mais uma “atitude” lúdica do educador e dos educandos.
Para os educadores, assumir essa postura implica sensibilidade, envolvimento, mudança interna, e
não apenas externa, e não só a mudança cognitiva, mas principalmente uma mudança afetiva.
Fortuna (2001), contribui dizendo que:
“Em uma sala de aula ludicamente inspirada, convive-se com a aleatoriedade, com o imponderável; o professor renuncia à centralização, à onisciência e ao controle onipotente e
reconhece a importância de que o aluno tenha uma postura ativa nas situações de ensino,
sendo sujeito de sua aprendizagem; a espontaneidade e a criatividade são constantemente
estimuladas”. (2001, p.23)

Segundo Kishimoto (1998), atualmente, educa-se nas escolas por intermédio dos jogos, e não
mais por meio de castigos como era no passado. Para a autora, “o conteúdo das músicas, em consonância com os movimentos, facilita o conhecimento espontâneo sobre os elementos do ambiente”,
o papel educativo do jogo é exatamente esse, se desenvolvido livremente pela criança, o jogo tem
efeitos positivos na esfera cognitiva, social e moral.
Quanto a iniciativa de inserção dos jogos na educação de alunos, Kishimoto (2002) comenta
que o jogo é considerado uma atividade lúdica que tem valor educacional. A utilização do mesmo
no ambiente escolar traz muitas vantagens para o processo de ensino aprendizagem, pois o jogo é
um impulso natural da criança funcionando como um grande motivador, e mediante do jogo o aluno
obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário para atingir o objetivo. O jogo mobiliza
esquemas mentais, e estimula o pensamento, a ordenação de tempo e espaço, integra várias dimensões da personalidade, afetiva, social, motora e cognitiva.
A LEITURA INFANTIL COMO ATIVIDADE LÚDICA E APRENDIZAGEM
A leitura da literatura infantil é um referencial para o mundo da criança. Iniciadas por volta do
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século XVII na região europeia, se estendeu por todos os cantos do mundo, e entre estes a América
do Sul, contemplando o Brasil com renomados autores da literatura infantil.
Para os professores, a narrativa dos contos em ambiente escolar, complementa a metodologia
programada, pois a seleção do conteúdo e seu conhecimento possibilita contribuir com a ideia de
formar cidadãos leitores, sendo importante para a formação de qualquer criança, ao ouvir as histórias,
incentiva a aprendizagem e leva o aluno a ter um caminho absolutamente infinito de descoberta.
Na escola, os aspectos que envolvem a aprendizagem, requer do líder de turma como professor, que a criatividade seja explorada, dando condições para o desenvolvimento completo do aluno.
No aspecto lúdico, não se restringe aos brinquedos e às brincadeiras.
Histórias, contos, fábulas e até contos informais conseguem preencher o mundo da criança,
incentivando a criatividade e despertando a curiosidade dos alunos. Além disso, apresenta uma
proposta ainda mais divertida, se após a leitura, desenhá-la, possibilitando a condição de dar vida
ao imaginário do texto lido.
De acordo com o que se tem na literatura formal, os contos, fábulas e outros do gênero, têm
narrativas que incentivam o aluno ao aprendizado e aguça sua curiosidade para o conhecimento e
gosto pelo ato de ler. No entanto ao notar a importância que a leitura estabelece entre aquele que
narra e aquele que ouve, parece interessante que seja feito um maior aprofundamento desse assunto.
A Literatura infantil é em todos os aspectos um motivador da cultura do ler na infância, sendo
o gênero literário, o principal atrativo para o público deste tipo de publicação. Também é importante
que se conheça o grau de contribuição que esta modalidade de leitura pode dar, incentivando as pessoas a continuarem lendo e também possibilitando o acesso as diversas linguagens do livro infantil.
Assim é possível entender que a leitura da literatura infantil pode contribuir por meio de vários aspectos, para a formação leitora do aluno, mas ao mesmo tempo promovendo o aprendizado
completo e favorecendo a capacidade leitora crítica em relação ao mundo imaginário e sua completa
interação com a obra literária deste gênero.
De acordo com Coelho (2000, p.138), a literatura infantil brasileira teve início com Monteiro
Lobato (1920), o autor escreve visivelmente didática e outras obras explorando principalmente o folclore ou a pura imaginação. O cenário da literatura infantil destacou-se também com autores como
Ziraldo, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Silvia Ortof, Eva Furnary, com várias publicações para o
gênero, tendo também muito sucesso.
A Literatura Infantil tem seu início através de Charles Perraut, clássico dos contos de fadas,
no século XVII. Naturalmente, o consagrado escritor francês não poderia prever, em sua
época que tais histórias, por sua natureza e estrutura, viessem em constituir um novo estilo
dentro da Literatura, e elegê-lo o criador da Literatura da Criança. (CARVALHO, 1982, p. 77).

Para uma análise mais crítica sobre a leitura e sua contribuição para o aprendizado do grupo,
é importante que os professores como estimuladores do conhecimento em sala de aula, estejam
preparados para os desafios que a função os capacita, pois são vários os aspectos ligados ao aluno
e a diversidade da inteligência humana.
Assim, pode se dizer que o principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel
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que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente
à realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e
características do papel assumido. É esse o brincar que existe em nossa concepção. Dimensão que
possibilita o desenvolvimento humano integral e que merece organização intencional dos espaços
em nossas instituições. Oportunidade de ser, conhecer e transformar. Experimentar a liberdade de
expressão e alegria no cotidiano escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contribuição do universo lúdico na educação infantil, compreende várias atividades que
merecem ser cuidadas com finalidade, propósito correto, inserido nos conceitos de aprendizagem
conforme o estabelecido na LDB/1996 e mais recentemente o referencial da BNCC – (Base Nacional Comum Curricular – 2018) que define novas competências como um conjunto de competências
gerais que devem ser desenvolvidas de forma integrada aos componentes curriculares, principalmente, já no ensino infantil para que o aluno chegue ao fundamental, melhor preparado para dar
continuidade ao seu aprendizado escolar de modo geral. A BNCC, reitera que o compromisso da
educação brasileira é com a formação humana integral, por meio da construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva.
A atividade lúdica na infância em espaço escolar, atende a maioria desses requisitos para o
ensino infantil, e deve ser posto em evidência pelo professor em suas atividades na classe, buscando
incentivar o que há de melhor no aluno, que é despertar sua vontade de aprender.
Quando alguns autores defendem a ideia de que a o incentivo à aprendizagem deve acontecer
nos primeiros anos escolares, na idade ente três e seis anos, entende-se, que este é um período
de mente fértil, e nesta idade, a mente despreocupada, propicia à criança aprender mais cedo as
coisas que todo ser humano deve saber para desenvolver-se integralmente e dar continuidade ao
seu crescimento pessoal.
Diante disso, foi possível compreender o elo que existe entre criança, ludicidade, educação,
aprendizagem, e desenvolvimento infantil. Assim, também, entender que a criança aprende enquanto
brinca, onde a atividade desenvolvida com propósito, acrescenta elementos indispensáveis ao relacionamento e interação entre crianças e4 aprendizagem escolar.
É por meio da brincadeira que a criança se envolve no jogo e partilha com o outro, se conhece
e conhece o outro. Neste meio, a criança estabelece com os jogos e as brincadeiras uma relação
natural e consegue extravasar suas tristezas e alegrias, angústias, entusiasmos, passividades e
agressividades, dando espaço ao aprendizado, seja ele em qualquer circunstância for.
Ao finalizar, é importante que possamos contribuir com o desenvolvimento da criança, utilizando
todos os recursos possíveis, que estão inseridos no contexto lúdico-pedagógico.
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RESUMO
O presente artigo enfatiza a importância das brincadeiras tradicionais e o resgate de canções e
brincadeiras folclóricas como recurso pedagógico. Por meio do brincar as crianças aprendem a
interagir e entendem melhor o mundo dos adultos. Ressalto neste estudo a importância do lúdico,
como elemento fundamental no processo de desenvolvimento infantil. Para isso, será realizada uma
reflexão teórica sobre as cantigas de rodas e brincadeiras tradicionais, enfatizando a cultura popular
brasileira para enriquecer o trabalho.
Palavras–Chave: Brincadeiras; Lúdico; Cantigas de Roda.
INTRODUÇÃO
Por meio do brincar a criança compreende o mundo a sua volta, assimilando experiências,
vivências e desenvolvendo valores e autonomia. É necessária a reflexão sobre o tempo de lazer e as
oportunidades que proporcionamos para as crianças para que possa interagir, estimular o imaginário,
desenvolver o senso crítico, criatividade e sensibilidade. O educador deve ter objetivos traçados sobre o que espera alcançar com determinadas brincadeiras, avaliar e refletir sobre seu planejamento.
A utilização do lúdico como estratégia de ensino propicia a aprendizagem significativa de maneira
prazerosa. As cantigas de roda são uma das manifestações culturais do folclore brasileiro, embalam
as brincadeiras, contribuem no desenvolvimento da expressão oral e escrita, e possibilita a interação
e a parceria entre as crianças. Dentro deste universo, será ressaltado sobre a as cantigas de roda
e suas principais contribuições para a educação.
AS BRINCADEIRAS SONORAS NO TRABALHO PEDAGÓGICO
De acordo com Piaget (1976), o desenvolvimento infantil acorre por intermédio do lúdico, que
pode ser encontrado em várias manifestações como jogos, nas brincadeiras, construções de materiais concretos e nas histórias. Sendo assim, a função educativa do lúdico favorece a aprendizagem,
seu saber e compreensão e vivência de mundo.
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A brincadeira é de suma importância para o incentivo da imaginação, afeto das crianças
durante o seu desenvolvimento e auxilio no desenvolvimento de competências sociais e cognitivas.
Por meio da brincadeira espontânea, a criança expressa seus impulsos instintivos, e dessa forma,
auxilia no desenvolvimento da inteligência, fazendo com que sejam manifestadas as emoções e as
suas vontades e individualidade.
De acordo com Kishimoto (2000) a Brincadeira Popular ou Tradicional guarda alguns costumes de um povo em certo período histórico. No Brasil por ser um país de grande diversidade, fica
difícil distinguir sobre as origens destas brincadeiras. O primeiro indício de brincadeiras veio com o
folclore lusitano com os primeiros colonizadores incluindo contos, histórias, lendas, superstições e
também os jogos e festas.
Não se conhece a origem destes jogos. Seus criadores são anônimos. Sabe-se apenas que
são provenientes de práticas abandonadas por adultos, de fragmentos de romances, poesias, mitos e rituais religiosos. A tradicionalidade e universalidade dos jogos assentam-se no
fato de que povos distintos e antigos como da Grécia e orientes brincaram de amarelinha, de
empinar papagaios, jogar pedrinhas, e até hoje as crianças o fazem quase da mesma forma.
Estes jogos foram transmitidos de geração em geração através de conhecimentos empíricos
e permanecem na memória infantil. (KISHIMOTO, 2000, p.15)

Kishimoto (2000) ressalta que jogos e brincadeiras infantis provêm dos tempos passados,
de fragmentos de mitos, contos, culturas e práticas religiosas. Sendo essencial para a educação,
desenvolvimento infantil, aspecto físico e motor, e também aspecto cultural.
De acordo com Velasco (1996), na antiguidade as crianças brincavam e participavam das
festividades, lazer e jogos dos adultos, contudo, tinham um espaço reservado para que elas fizessem suas próprias atividades. Nessas atividades era incluído o que hoje chamamos de brincadeiras
populares, onde era considerado um elemento cultural, do riso e do folclore.
Para Árcia, Souza e Ferrari (1989) as melhores lembranças guardadas da infância estão as
brincadeiras como: esconde-esconde, pular corda, amarelinha, e os amigos que fizeram parte de
uma época especial.
Ao buscar numa linha de tempo a lembrança da infância, muitos dos educadores, relembrarão
das brincadeiras de rua, dos jogos riscados no chão, da alegria que as brincadeiras de roda proporcionaram. Sendo assim, os educadores devem resgatar essas brincadeiras e jogos e inserir aos
educandos, proporcionando aulas lúdicas, prazerosas e atrativas.
A atividade lúdica produz entusiasmo. A criança fica alegre, vence obstáculos, desafia seus limites, despende energia, desenvolve a coordenação motora e o raciocínio lógico, adquirindo
mais confiança em si e aprimorando seus conhecimentos. (PIAGET,1976, p.95).

Ao brincar a criança tem a oportunidade de desenvolver diversas habilidades como: contar,
classificar objetos por cor, nomear partes do corpo, reproduzir músicas, resoluções de problemas. A
maneira como brinca com as demais crianças e como interage, contribui para que aprenda a respeitar
a opinião do próximo, a dividir os brinquedos, a esperar sua vez, começa compreender as relações
de grupo, oportunizar experiências e adquirir autonomia.
Ao ouvir uma música, certamente a criança sente vontade de acompanhar o ritmo. Para Brito
(2003), “a criança é um ser brincante, e, brincando faz música”. Sendo assim, os brinquedos que
emitem sons, são ferramentas de suma importância para educação musical.
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O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) enfatiza os brinquedos, como
possibilidade de desenvolvimento de diversas expressões infantis entre elas pode citar a expressão
corporal, o movimento, a música e as brincadeiras simbólicas.
A escola quando realiza o envolvimento da família na escola, oportuniza o resgate de diversos
tipos de brinquedos e brincadeiras. É um momento de trocas de experiência considerado de extrema importância, pois traz uma bagagem cultural juntamente com suas tradições. É um momento de
descobrir talentos e de aproximação e vínculo familiar.
Os jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem os acalantos (cantigas de ninar);
as parlendas (os brincos, as mnemônicas e as parlendas propriamente ditas); as rondas (canções de roda); as adivinhas; os contos; etc. (BRASIL, 1998, p.71).
Dois exemplos de brincos tradicionalmente usados nos quais alguns aspectos são evidenciados. O primeiro aspecto é o contato corporal que caracteriza essas brincadeiras. Essas
brincadeiras, ao propiciar o contato corporal da criança com o adulto auxiliam o desenvolvimento de suas capacidades expressivas. O segundo aspecto é a comunicação que este tipo
de brincadeira propicia por meio de gestos, mímicas e expressões faciais, permitindo à criança observar os outros e ampliar sua capacidade expressiva, melhorando sua comunicação
(BRASIL, 1998, p.30 e 31).

Os exemplos de brincos usados no RCNEI são: “Conheço um jacaré que gosta de comer.
Esconda a sua perna, Senão o jacaré come sua perna; E o seu dedão do pé”. (p.32). Ao cantar, o
adulto toca outras partes do corpo da criança, falando o nome, em substituição da palavra perna
aqui exemplificada.
Ao propor as cantigas infantis o educador pode optar por aquelas que intencionalmente trabalham sequência numérica como: A canção “Serra, serra, serrador”, que além de ser muito conhecida
na tradição oral, é passada de geração em geração, é muito agradável para as crianças acompanharem com movimentos do corpo. Serra, serra, serrador. Serra o papo do vovô. Serra um, serra
dois, Serra três, serra quatro…
O trabalho com música evidencia a importância do canto para as crianças, além dos benefícios, cantar é um prazer para as mesmas que demonstram naturalmente interesse, sendo, por esta
razão, uma ferramenta pedagógica privilegiada. O importante é que os planejamentos se trazem numa
educação com sentido, proporcionando uma aprendizagem significativa e com objetivos específicos,
contribuindo para o desenvolvimento da musicalidade das crianças.
AS PARLENDAS
Segundo o dicionário Aurélio “parlendas são rimas infantis em versos de cinco ou seis sílabas
para divertir, ajudar a memorizar ou escolher quem fará tal ou qual brinquedo.” Quando nos referimos
sobre as parlendas, logo nos remete os trava-línguas que além de divertir as crianças pela rima e
pela rapidez da pronúncia, desenvolve o vocabulário e a fonética. O trava-língua chama atenção das
crianças pelo desafio que propõe, citaremos alguns: “Três pratos de trigo para três tigres tristes.”
“Pedro pregou um prego na porta preta”. “O pinto pia a pia pinga”. “Quanto mais o pinto pia mais a
pia pinga”.
Podemos utilizar as parlendas para apresentar conteúdos como sequência semanal, sequência
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numérica, pronúncia de letras com r e l, sendo algo desafiador para as crianças.
Para aprender a contar: Um dois; feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis,
feijão inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Para aprender a memorizar: Hoje é domingo. Do pé de cachimbo. Cachimbo é de barro. Que bate no jarro. O jarro é
de ouro. Que bate no touro. O touro é valente. Que bate na gente. A gente é fraca. E cai no
buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. (BRITO 2003, p.106 – 107).

As parlendas são cantigas trazidas de geração em geração, e que nos dá a oportunidade
de brincar com algumas palavras trocando a ordem temporal, espacial, entre outras. Brito (2003)
destaca duas:
“Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O azar é só seu”. A
pessoa apontada, que coincidir com a última sílaba, sai da brincadeira. Outra também muito
conhecida e cantada entre as crianças: “Adoleta. Le petit tolê tolá. Le café com chocolá.
Adoleta. Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu”. (BRITO 2003, p.108, 110).

O educador tem a escolha de variar suas estratégias de ensino, podendo trabalhar com as
parlendas em sua totalidade, por meio de trechos, que podem modificar o ritmo e algumas palavras.
As parlendas além de divertir, podem ser muito úteis à educação musical das crianças. Com a ajuda
das parlendas pode ser feito um trabalho rítmico (isolando trechos com diferentes figuras rítmicas
para serem ensinadas) antecedendo ao desenvolvimento da leitura musical. Os trechos mais difíceis
ou longos de algumas canções podem ser fragmentados e trabalhados separadamente como se
fossem parlendas em parceria com jogos de mãos, copos, ou outro acompanhamento que permita
à criança o uso do corpo e do movimento, podendo ser usadas canções de vários gêneros.
AS CANTIGAS E BRINCADEIRAS DE RODA DO FOLCLORE
As brincadeiras de roda se referem a brincadeiras do folclore dançadas e cantadas apresentando melodias e coreografias simples. Na maior parte se manifestam com os participantes se
colocando em roda e de mãos dadas, porém existem também modificações, como os brinquedos
de roda assentada, de fileira, de marcha, de palmas, de pegar, de esconder, incluindo também as
chamadas para brinquedos e as cantigas para selecionar jogadores.
A música folclórica é aquela que se transmite e se preserva oralmente, expandindo-se com
toda a naturalidade, e possuindo uma aceitação coletiva. A oportunidade de reviver, experimentar, ou
lembrar as manifestações do folclore, implica em reviver conteúdos arquetípicos que estão na base
da construção da identidade dos povos.
A identidade quer pessoal, quer social, é sempre socialmente atribuída, mantida e transformada (...). O processo de identificação é um processo de construção de imagem e o suporte
fundamental é a memória, através da qual se obtém informações, conhecimentos, experiência e, por isso mesmo, a possibilidade de dar lógica, sentido e inteligibilidade aos vários
aspectos da realidade. (MAHLE,1989, p. 14).

Assim, ocorre que, cantando e dançando no grupo de brincadeiras, a criança traz elementos
do passado da humanidade para o seu presente. A partir da vivência deste passado relacionado aos
conteúdos do seu presente, encontra-se em condições de projetar o seu futuro.
Neste processo a criança tem a possibilidade de transformar o desconhecido em conhecido,
o inexplicável em explicável e reforçar ou alterar o mundo. Pode levantar questões, discutir,
inventar, criar, transformar. (OLIVEIRA, 2006, p.14).
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Nesse contexto existem diversos instrumentos que o educador poderá utilizar como estratégia
para enriquecer seu planejamento. Dentre eles podemos citar músicas, jogos simbólicos, teatros,
entre outros. Outra possibilidade é a dança que propicia o movimento físico, a expressão corporal,
sem a finalidade de padrões estéticos.
As crianças são fascinadas por brincadeiras de rodas envolvendo sequências musicais, em que
é possível o movimento de todo corpo acompanhado por cantigas. Como exemplo, podemos citar:
Rodar: “roda, roda, roda caranguejo peixe é”; “roda, ô pião, bambeia ô pião”;
Rebolar: “... rebola chuchu, rebola, rebola que se não eu caio”; “... rebola pai, rebola
mãe rebola filho eu também sou da família também quero rebolar...”;
Sambar: “... samba, samba, samba ô Lelê, pisa na barra da saia ô Lelê...”; remexer: “... dá
um remelexo no corpo...”;
Requebrar: “... Como ele vem todo requebrado parece um boneco desengonçado!...”; mover
a cabeça e o pescoço: “... Olhai pro céu; olhai pro chão, pro chão, pro chão...”; se ajoelhar: “...
Para todos se ajoelharem...”; “... Para todos se levantarem!...”; bater palmas e pés: “... palma,
palma, palma ô fulana, pé, pé, pé, ô Fulana...”, pular: “Ora vai pulando, ora vai pulando, ora
vai pulando até parar!...”;
Correr: “... O tempo passou a correr, a correr, a correr...”; e ainda a se agachar e a gritar: “...
do berrô, do berrô que o gato deu: MIAU!” e outras variações mobilizadoras do corpo todo, e,
por consequência, também da emoção. (CASCUDO,1988, p.646).

Alguns tipos de cantigas que envolvem o toque, o contato corporal, a troca de afeto, elemento
essencial no desenvolvimento infantil nessa faixa etária. Entre elas podemos citar como exemplo: “...
tira aqui seu pezinho bota aqui juntinho com o meu, e depois não vá dizer que você se arrependeu...”.
Existe uma variedade de estratégias para trabalharmos com os educandos, envolvendo as
brincadeiras. A opção de a criança manifestar sua singularidade, mediante das escolhas que faz.
Uma cantiga sugestiva é:
Sozinha eu não fico, não hei de ficar porque tenho a fulana para ser meu par”; ou para mostrar afetos e desafetos “entrai ó linda roseira; fazei careta pra quem não gostais e abraçais
quem gostas mais” “esta não me serve, esta não me agrada, esta hei de amar, hei de amar
até morrer”. (CASCUDO,1988, p.646).

Outra opção é o reconhecimento da voz do outro com os olhos vendados:
Senhor caçador preste bem atenção, não vá se enganar quando o gato miar: MIAU”; seja
ao aceitar ou ao negar algo para si próprio (exercer o poder de escolha) “Este ofício não me
agrada de marré, marré, marré, este ofício não me agrada de marré de si.(CASCUDO,1988,
p.646).

A expressão oral é outro aspecto amplamente desenvolvido por meio das brincadeiras de roda.
A emissão da voz provoca, necessariamente, uma vibração corporal. O trabalho com a vibração da voz traz interessantes possibilidades de desbloqueio dos anéis de tensão corporal,
na medida em que é uma massagem vibratória de dentro para fora, a partir do próprio som
do sujeito. (BARRETO e SILVA, 2004, p. 87).

As propostas de atividades que envolvam as cantigas contribuem para a expressão, a mobilização, a subjetividade que se estende do simples choro até uma cantoria cultural. Sendo assim, a
voz é um meio de expressão tão significativo, pois por meio dela conseguimos perceber sentimentos
como alegria, tristeza, pavor, medo, dor, entre outros. Basta prestarmos atenção na tonalidade, no
ritmo e na frequência.
A extensão vocal é a linguagem das emoções em oposição à articulação, linguagem das
ideias. Cantar é como um compromisso. Uma recordação voluntária de um eco de satisfação

221

Revista Territórios

Fevereiro 2022

pura da vocalização primitiva. É uma atividade, liberadora das tensões construídas pela nossa repressão. (MAHLE, 1996 p.5).

Assim como as histórias, as cantigas são um convite para adentrar o universo da imaginação.
Ao vivenciar as cantigas, as crianças vivenciam situações de uma forma segura.
As brincadeiras infantis são ferramentas ideais para despertar a imaginação, a fantasia, estimular a capacidade e as habilidades das crianças e melhorar a comunicação e interação. Brincar
de roda consiste em uma atividade prazerosa, na qual estão integradas as linguagens corporais,
sonoras e verbais. Assim, música, corpo, emoção e pensamento atuam conjuntamente, estimulando
entre si e possibilitando a amplificação da própria expressão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As brincadeiras estão associadas com o desenvolvimento humano. A simplicidade e a especificidade de seus caminhos rítmicos e melódicos refletem os traços típicos da etapa infantil. No
brincar, a criança expressa suas emoções e necessidades, utilizando sua sensibilidade e intelecto.
Ela é mediadora da relação criança/mundo. Por meio da brincadeira, a criança poderá penetrar em
textos, cabendo, dessa forma, ao educador experimentar as mais variadas formas de linguagem.
As parlendas, cantigas de roda podem ter um papel de suma importância no processo de
alfabetização, pois além de apresentar familiaridade com o discurso da criança, também permite
ampliar seu vocabulário.
Conclui-se que o papel do educador é de fundamental importância para mediar à aplicação
de recursos lúdicos. O educador ao se conscientizar das vantagens do trabalho lúdico, o adequará
a determinadas situações de ensino, utilizando-as de acordo as particularidades das crianças. Além
disso, o educador deve ter a consciência de realizar um trabalho que desperte na criança o senso
de responsabilidade, os aspectos afetivos, cognitivos e psicomotores, promovendo desta maneira o
desenvolvimento da ludicidade.
Por fim, sabemos que um ensino dinâmico e criativo somente será possível com alternativas
que se aproximam do próprio modo de aprender das crianças, respeitando a própria natureza da
expressão infantil. Este artigo se destinou à compreensão do lúdico no intuito de contribuir para o
desenvolvimento de indivíduos em formação, considerando que educar é assumir este compromisso.
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RESUMO
Este trabalho pretende configurar de forma mais observável e clara, a importância do mundo interior
ou inconsciente como parte fundamental da totalidade da psique humana através dos conceitos da
Psicologia Analítica Junguiana. Não podemos continuar a recorrer somente ao intelecto, já que a
plenitude da vida psíquica não se constitui apenas do que é consciente e racional, mas também e
na maior parte, do que é inconsciente e irracional, entendendo como irracional tudo aquilo que não
é compreensível pela razão, não por ser inferior, mas por se expressar numa linguagem diferente.
“Uma psicologia que satisfaz unicamente ao intelecto, jamais é praticável; pois o intelecto por si só
nunca será capaz de abranger a totalidade da alma”. (JUNG, 2008, p. 110). Assim também podemos
pensar a educação que cada vez mais possui a necessidade de conhecer os processos psíquicos
que interagem e interferem nos processos pedagógicos.
Palavras-chave: Pedagogia; Jung; Psicologia Analítica; Educação.
INTRODUÇÃO
Após ter completado mais de cem anos a publicação do livro A Interpretação dos Sonhos
de Freud (1900), ainda podemos observar um mundo caótico de homens racionais, que valorizam
demais o intelecto e que a partir dele tentam conter seus demônios sanguinários com leis morais,
racionais e conscientes sem compreender, em sua grande maioria, a função sonhos e a existência
de uma parte inconsciente, mas intensamente ativa na psique humana.
Reconhecer esse aspecto, ou seja, conhecê-lo, admiti-lo, aceitá-lo como parte da própria
personalidade transforma uma pessoa em indivíduo, ou seja, não dividido, em harmonia consigo mesmo. “Reconhecer” significa: “conhecer novamente (quem tinha se conhecido noutro tempo); admitir
como certo; verificar; compreender; certificar-se de; confessar; examinar a situação de; observar;
explorar (...)”. (SILVEIRA BUENO, 2000, p. 536). Todos esses significados da palavra reconhecer são
válidos enquanto atitude necessária ao ser humano em relação a essa parte de si mesmo até então
negligenciada ou reprimida.
O FUNCIONAMENTO DA MENTE HUMANA, UMA REVISÃO DA PSICOLOGIA ANALÍTICA PARA
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A EDUCAÇÃO
O conceito de inconsciente, a princípio, limitava-se a designar o estado dos conteúdos reprimidos ou esquecidos pelo indivíduo. Para Freud, o inconsciente referia-se ao material recalcado,
sendo, portanto, de natureza exclusivamente pessoal, embora tenha chegado a admitir a existência
de formas de pensamento arcaico-mitológicas do inconsciente. Jung, por outro lado, continuou a
estudar esses aspectos da psique humana e desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo.
A camada mais ou menos superficial do inconsciente foi denominada inconsciente pessoal.
Existe, porém, uma instância mais profunda, que não tem origem nas experiências pessoais, mas é
universal. Esta é o inconsciente coletivo.
O inconsciente pessoal refere-se à camada mais superficial do inconsciente onde podem ser
encontradas representações de situações inerentes à vivência da pessoa, como lembranças dolorosas,
conteúdos que já foram conscientes, mas foram esquecidos. O inconsciente coletivo corresponde
às camadas mais profundas do inconsciente e possui os fundamentos psíquicos comuns a todos os
homens. É a instância psíquica onde podem ser encontrados os temas míticos e simbólicos comuns
a toda humanidade. (SILVEIRA, 2007).
Jung formulou o conceito de energia psíquica que se manifestaria de diversas formas não
apenas como energia sexual como postulou Freud (ULSON, p.28, 1988). Esse conceito de energia
psíquica causou fortes abalos à psicanálise e levou ao rompimento entre Freud e Jung.
Para Jung (1983) a psique consiste em um sistema energético relativamente fechado onde
existe um potencial mais ou menos constante. Essa energia tem um movimento dinâmico, oscilando ente polos opostos (consciente – inconsciente) mantendo-se constante, apenas alterando a sua
distribuição. Se o interesse por determinado objeto diminui ou encontra obstáculo, a energia que
alimentava tal desejo poderá tomar outros rumos como manifestações somáticas, reativação de
conteúdos inconscientes ou sintomas neuróticos.
Para Freud o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido (SILVEIRA, 2007, p.91).
Jung (2008), entretanto, discorda desse conceito e afirma que os sonhos não expressam desejos
reprimidos de forma disfarçada, mas possuem uma finalidade em si mesmos, têm significado próprio
e expressam a natureza humana. Seus símbolos mais profundos são universais e possuem significados que traduzem a situação do sonhador.
O sonho, por mais que pareça simples e sem sentido, quando analisado profundamente,
revela-se cheio de significado, é esclarecedor e de acordo com Jung (2008, p. 16) “[...] só exprime
coisas graves e importantes”.
A análise dos sonhos é um método importante para se chegar aos conflitos intrapsíquicos e
revelar o que a consciência desconhece. A compreensão dos sonhos auxilia o indivíduo a sair de suas
perspectivas egocêntricas e expandir o conhecimento de si mesmo através de símbolos pessoais e
coletivos. Os símbolos de significado coletivo permitem que ele se reconheça como pessoa histórica, que faz parte de um universo maior que o de seu próprio ego e que lhe permite compreender os
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problemas de forma mais universal. Isso ocorre porque os símbolos coletivos tratam de situações
que derivam desde as épocas primitivas até o desenvolvimento de conceitos futuros, dando-nos a
dimensão de ser humano mutável constituído social e culturalmente.
Complexos são ideias dotadas de forte carga afetiva que Jung denominou “complexos afetivos” ou simplesmente “complexos”. (SILVEIRA, p. 22, 2007). Nos sonhos podemos observar esses
complexos de forma personificada. O sonhador pode visualizar seus complexos atuando em seus
sonhos como personagens de uma trama em que ele mesmo é o diretor, construtor do cenário, partes deste, ator, etc. Os personagens nos sonhos representam a nós mesmos em nossas diversas
facetas, simbolizam partes de nossa personalidade. Para Jung, nos sonhos os complexos tomam
forma, adquirindo vida própria (ULSON, p. 26, 1988).
Ao estudar os sonhos Jung percebeu que estes tinham conteúdos que faziam parte da vida
de cada pessoa e que também se originavam de fatores psíquicos únicos como numa grande teia
que pareciam obedecer a um esquema comum a todos. A esta configuração esquemática ele denominou “processo de individuação.” Os sonhos observados aleatoriamente não parecem ter qualquer
esquema, mas esses conteúdos, se estudados por um tempo, emergem, desaparecem e depois retornam. Essas imagens cada vez que surgem exibem pequenas modificações e tem uma tendência
reguladora que caminha para o crescimento psíquico, é o processo de individuação. A personalidade
torna-se mais ampla, amadurecida que fica evidente, com o tempo, até mesmo para outras pessoas.
Mas, segundo Franz (p. 161, 1964) “[...] este crescimento psíquico não pode ser efetuado por
esforço ou vontade consciente, e sim por um fenômeno involuntário e natural [...]”. Essa ação reguladora
emana de um núcleo orientador: self. É a totalidade absoluta da psique, diferente do ego que constitui
apenas uma pequena parte desta. Dentro do processo de individuação é o ego que irá clarificar as
tendências inconscientes e permitir a conscientização destas para uma gradativa mudança. “É o ego
que ilumina o sistema inteiro, permitindo que ganhe consciência e, portanto, que se torne realizado”.
(FRANZ, p. 162, 1964). É o ego que ajuda a realizar, verdadeiramente a totalidade da psique.
Se, por exemplo, possuo algum dom artístico de que meu ego não está consciente, este
talento não se desenvolve e é como se fora inexistente. Só posso trazê-lo à realidade se o
meu ego notar. A totalidade inata, mas escondida, da psique, não é a mesma coisa que uma
totalidade plenamente realizada e vivida. (FRANZ, p. 162, 1964).

O processo de individuação é um movimento de circunvolução, uma experiência subjetiva
em busca do centro organizador, self que, iluminado pelo ego, permitirá a integração de um ser com
uma psique mais plena.
Veremos neste trabalho alguns conceitos da organização deste processo como, por exemplo, a forma que o protagonista se encontra com essas estruturas psíquicas em que ele vai, ou não,
conscientizando-se com a ajuda do seu ego numa constante movimentação em direção ao desenvolvimento.
A persona é um mecanismo eficiente de adaptação social, uma capa protetora no nosso
envolvimento com o mundo externo, uma máscara que oculta uma identidade muito mais profunda.
É um mecanismo importante na adaptação, mas, quando é muito valorizada, acaba gerando uma
identificação no ego consciente. Fica clara essa identificação nos casos em que as pessoas não
conseguem se distinguir de suas funções sociais. Isso é uma presente situação social, podendo-se
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pensar que seja um problema no mundo contemporâneo. Segundo Ulson (p. 62, 1988) a persona
funciona como um sistema “adaptativo-protetor” que se altera de acordo com cada ambiente em que
está inserido, mas na medida em que o individuo se conhece pode distinguir a persona com seus
conceitos sociais enraizados, do seu eu profundo, seu self, e assim, torna-la mais consciente.
“É no oposto que se acende a chama da vida.” (JUNG, 2008, p. 46).
Muitas pessoas podem ter a impressão ou até mesmo pensar como Freud que o oposto de
seu princípio supremo (Eros para Freud) é o impulso de destruição e morte, o mal pura e simplesmente, ou seja, julgam não ser capazes de ter uma força positiva de vida, o temem não se permitem
conhecer por medo de si mesmos. Imaginam ou sentem que há algo de monstruoso, sombrio e
destrutivo nelas e que se deixarem isso transparecer podem ser destruídas ou destruir. Sentem de
forma deturpada o que na realidade pode ser parte de sua própria natureza vista, porém, sob uma
ótica disforme. Se a sombra for encarada da forma como ela é, sem sofrer grandes distorções pode
revelar-se uma forma de vida essencial, benéfica, que completa a plenitude do ser.
[...] “todo homem traz dentro de si uma mulher”. (JUNG, 1964, p. 31)
Anima e Animus são imagens da psique que personificam o elemento do sexo oposto no
inconsciente. Essas imagens se formam a partir das vivências do indivíduo desde a infância, sendo
os pais as primeiras e mais importantes figuras que influenciam na sua formação.
A Anima é o elemento feminino na psique masculina e pode ser representada nos sonhos de
diversas formas, desde seres mitológicos até na imagem de uma mulher conhecida. Fadas, ninfas,
sereias, bruxas e outras figuras com traços nitidamente femininos, podem representar a Anima. Essas
figuras, geralmente, são atraentes por sua beleza ou presença marcante.
Estes seres, ou por serem provocantes ou pelo seu canto, atraem o homem a seu reino
(sereias, Loreley, etc.), onde ele desaparece para sempre; ou então, o que é um traço muito
significativo, elas procuram prender o homem pelo amor para viver com ele em seu mundo.
Mas elas sempre estão ligadas a algo sinistro, a um tabu que não pode ser ultrapassado.
(EMMA JUNG, p. 58, 2006).

O homem tende a identificar-se e a agir de acordo com padrões estabelecidos de masculinidade,
e geralmente é mais estimulado a desenvolver maior objetividade e controle emocional, chegando até
a reprimir as manifestações de afeto culturalmente associadas ao comportamento feminino. Assim
essa emocionalidade reprimida vai se agregar á imagem feminina interior, ou seja, a Anima. Como a
anima contém esses aspectos a sua integração pode auxiliar os homens em seus relacionamentos
pessoais estabelecendo o equilíbrio necessário entre as polaridades opostas. Quando o homem não
tem consciência do seu lado feminino, a Anima pode dominá-lo e influenciá-lo negativamente. Se
tomar consciência dela e considerar suas necessidades, pode levá-lo à integração entre aspectos
conscientes e inconscientes de sua personalidade.
Segundo Emma Jung (p. 94, 2006) a Anima a princípio é projetada numa mulher real o que
leva o homem a querer se relacionar concretamente com ela Ele projeta sua Anima nessa mulher e
isso pode dificultar o reconhecimento de sua própria imagem feminina interior.
Somente quando os conteúdos inconscientes emergem é que se torna possível serem aprendidos e clarificados pela consciência. Torna-se importante entrar em contato conscientemente com
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a anima, porque dessa maneira é possível estabelecer uma relação com o inconsciente. A Anima
pode servir como mediadora entre a consciência e o mundo interior. Essa relação arquetípica tem
sido representada na arte e na literatura quando uma figura feminina age como inspiradora ou guia
para o homem no seu contato com uma situação nova ou desconhecia, assim como Beatriz guiando
Dante na Divina Comédia.
Estabelecer a ligação e integração do feminino no mundo interno masculino permite gerar a
harmonia fundamental para a vida psíquica. O estabelecimento desse equilíbrio pode ajudar o homem
a orientar-se em sua jornada em busca do próprio desenvolvimento.
Todo fenômeno psíquico deve ser compreendido como um processo que busca o equilíbrio
e forças opostas. O universo é o constituído de forças antagônicas, luz e escuridão, calor e frio etc.
Observa que, de forma intuitiva, os orientais já percebiam esse antagonismo na visão chinesa de Yin
e Yang. Nesse sentido, de acordo com Ulson (1988) todo movimento psíquico busca um equilíbrio,
possui um caminho definido, não é estático, e todo o processo psíquico pode ser encarado como
uma dialética entre essas forças que se opõe em busca de compensação. É o centro orientador que
nos guia no processo de individuação. Muitas vezes a moral, as leis e as exigências externas nos
conduzem a determinadas ações, mas nem sempre essas ações estão condizentes com nossas
próprias tendências. Quando o self torna-se perceptível pela nossa consciência então as tendências
egoístas dão lugar ao nosso modo de ser e podemos expressar de melhor forma nossa totalidade
psíquica. É o ordenador presente na profundeza do inconsciente coletivo. Emana inesgotável fonte de
energia e dentre as mais conhecidas formas simbólicas de representação do self estão as mandalas.
As mandalas (palavra que deriva do sânscrito) são figuras concêntricas, quadradas, retangulares e circulares conhecida dos povos orientais que utilizadas como objetos de meditação e auxiliam
na organização psíquica e na concentração de energia. Figuras que exprimem um centro de um
sistema também podem fazer parte dessa representação. “Nos sonhos e mitos a sombra aparece
como uma pessoa do mesmo sexo que o sonhador.” (JUNG, p. 169,1964).
É o termo utilizado para designar a falta de consciência da maioria das pessoas em relação
a certos aspectos inconscientes. Para adaptar-se às exigências cultura em que se vive, utiliza-se
partes da personalidade que melhor se configuram socialmente. Outra parte da personalidade fica
inconsciente e pode conter qualidades e defeitos que rejeitamos, ou queremos esconder. Esta parte
rejeitada configura a sombra. “Só nossos melhores amigos e aqueles com quem vivemos é que
podem identificar com clareza esses traços inferiores.” (FRANS, p. 45, 1988).
Entrar em contato com a sombra é fundamental para a integração de seus conteúdos numa
personalidade mais completa e faz parte das etapas iniciais do processo de individuação. Jung denominou esses conteúdos renegados pela consciência como sombra e esse nome não poderia ser
mais adequado. Segundo Chevalier (2009, p.842) “A sombra é, de um lado, o que se opõe à luz e
de outro lado, a própria imagem das coisas fugidias, irreais e mutantes.” Podemos pensar no que se
refere à sombra que ela exibe a própria figura de um objeto, mas que pode estar disforme dependendo da incidência da luz. A sombra é definida como: “[...] espaço privado de luz ou tornado menos
claro pela interposição de um corpo opaco; escuridão [...]” (BUENO, 2000, p. 590). “A sombra, em
sentido psicológico, faz parte da nossa personalidade total”. As coisas que não aceitamos em nós,
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que nos repugnam e por isso reprimimos, nós a projetamos no outro [...] (SILVEIRA, 2007, p.80, 81),
ou seja, a sombra é tudo o que o sujeito recusa reconhecer como parte dele mesmo e que por estar
tão reprimida, pode apresentar-se mais negra, espessa, distorcida e perigosa do que realmente é.
Essa deformidade causa medo, receio de que os aspectos que nos desagradam ou assustam sejam
reconhecidos como pertencentes a nós e que podemos nos comportar de modo totalmente diverso
do habitual.
O Ego é o centro da consciência e pode ser comparado a uma pequena ilha num mar imenso,
o inconsciente. Este funciona de acordo com padrões diferentes e tem um modo de comunicação e
uma linguagem própria. Para desenvolver plenamente nosso potencial, é preciso aprender a linguagem do inconsciente, que se expressa por meio dos nossos sonhos, fantasias e emoções.
A função do Ego é ordenar, estruturar e manifestar nossas experiências. O Ego se especializa e se diferencia do inconsciente permitindo que o indivíduo desenvolva suas potencialidades e as
coloque em ação no mundo externo.
O mito do herói representa o esforço para desenvolver a personalidade consciente. Em vários
contos o herói é auxiliado por guardiões que lhe permitem realizar tarefas que seriam impossíveis
de executar sem ajuda. O mago Merlin, por exemplo, é o protetor do Rei Arthur. Essas personagens
são representações simbólicas do centro organizador de psique que orienta a formação e o desenvolvimento do ego.
O processo de Individuação é o caminho de volta ao si mesmo e depende da aceitação de
todos os aspectos do ser que foram deixados de lado ao longo do processo de desenvolvimento
do ego. Só assim é possível ser um indivíduo, ou seja, não estar dividido, não haver oposição entre
consciente e inconsciente. O objetivo do processo de individuação é o desenvolvimento no sentido
da totalidade.
A integridade e a estabilidade do ego dependem, em todos os estágios do desenvolvimento,
de uma profunda conexão com o si mesmo. A observação clínica mostra que surgem desenhos de
círculos protetores mágicos em momentos em que os pacientes se sentem ameaçados por forças
destrutivas. O inconsciente pode produzir imagens que propiciam sentimento de calma e contenção
para o estado desordenado e confuso. Isso mostra que o si mesmo sempre está por trás do ego
e pode agir para tentar manter sua integridade. Essa relação entre o ego e o si mesmo é ilustrada
mitologicamente pelo Antigo Testamento, segundo o qual o homem (ego) foi criado à imagem e semelhança de Deus (si mesmo).
A escada de Jacó simboliza o eixo ego – si mesmo. Anjos descem e sobem representando o
processo de elevação das experiências pessoais a um plano superior, da verdade abstrata ou universal.
Jung entende o si mesmo com a imagem de Deus na alma humana e o define como uma
instância psíquica cuja função seria a percepção do divino e do eterno. O si mesmo se manifesta
nos sonhos, mitos, contos de fada e produções artísticas, por meio de símbolos como rei ou rainha,
herói ou heroína, Salvador, Cristo, Buda, como círculo, quadrado, mandala ou o Tao, que integra em
si os contrários Yin e Yang.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Educar é um processo que exige constante aprendizado. Lidar com seres humanos e ser
responsável por orientá-los no mundo requer dedicação e conhecimento das mais variadas áreas,
sendo uma das mais importantes a Psique.
Compreender os processos emocionais e psicológicos mais profundos do ser humano auxilia
a compreender a si mesmo, a história individual e coletiva, a história dos antepassados e o presente
meio social, ampliando a possibilidade do planejamento de um futuro mais saudável.
Atualmente muitas crianças e jovens, adolescentes tem adoecido mentalmente, e esse fato
exigem um pouco mais de conhecimento por parte de todos os responsáveis que lidam, guiam ou
cuidam da orientação e tutela desses jovens e crianças. Estudar a si mesmo e ao outro auxilia ao
educador a conhecer a própria natureza psíquica, portanto, permite que ele mude a si mesmo. Sabemos que o ser humano aprende pelo exemplo, e a criança em especial. Um tutor que se empenha
em ser uma pessoa melhor conhecendo a condição psíquica humana em profundidade, poderá deixar
a maior orientação possível, que é o próprio exemplo. Jung deixa um legado de conhecimento para
profissionais da saúde, educação e público em geral.
Esses conhecimentos, ainda que avançados para nossa época, devem ser estudados e utilizados no progresso da educação. Há uma crescente necessidade de compreensão, estudo e ação
planejada que auxilie jovens e crianças a irem além de suas jornadas formativas na escola, ou seja,
que ajude efetivamente a expandir e permear de forma saudável conhecimentos mais fraternos e
mais humanos capazes de gerar transformações benéficas em todos os campos de suas vidas.
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RESUMO
Este artigo foi realizado com o propósito de investigar o papel do gestor escolar, com mais ênfase
no diretor, na construção de uma escola inclusiva e verificar sua ação em relação à inclusão e sua
prática. Por meio de análises de teorias sobre o universo da inclusão e, observações das práticas
de ensino dentro de uma escola inclusiva, o artigo mostra como acontece o processo de inclusão.
Apresenta as várias estratégias e propostas para se chegar à transformação efetiva do ambiente
escolar e a desmistificação de antigos paradigmas acerca do tema, para que assim possamos entender todos os aspectos que envolvem a inclusão.
Palavras-chave: Inclusão; Gestão; Ambiente Inclusivo
INTRODUÇÃO
Este projeto é fruto de pesquisas realizadas acerca de um tema que vem sendo alvo de muitas
discussões, a Inclusão Escolar.
A inclusão escolar traz à tona problemáticas sociais antes não trabalhadas nas instituições
de ensino. A igualdade de direitos educacionais é uma delas, porém envolve inúmeros fatores que
contribuem para que esta prática tenha uma dimensão bem maior que o esperado.
A pesquisa realizada mostra como estes fatores se manifestam e como são trabalhados.
No momento em que se envolvem seres humanos à problemática, tudo se torna subjetivo e
passível de transformações constantes. Adequar uma teoria a este nível de ação é difícil e delicado.
Portanto, direcionar responsabilidades se torna mais importante do que em qualquer outro
panorama que se apresente em uma unidade escolar.
Neste contexto há um trabalho de investigação sobre o papel do diretor escolar na formação
de uma cultura escolar inclusiva.
A inclusão exige uma postura consciente, informatizada e democrática de seu gestor, pois ele
deve conduzir a equipe escolar e seus envolvidos ao sucesso desta prática, dele dependem como
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serão conduzidas essas práticas educativas inclusivas.
O projeto contribui para o esclarecimento do verdadeiro sentido da inclusão, mostrando o papel
do gestor na tomada de decisão que possibilita alcançar o que foi objetivado nos termos da inclusão.
Mostra o papel do diretor enquanto um articulador do projeto político pedagógico sobre o qual
deve estar apoiado o projeto da escola inclusiva. A partir daqui, pretende-se fazer alguns esclarecimentos sobre conceitos de direção escolar e de gestão escolar. Serão apresentados também alguns
recortes teóricos sobre a função de gestão da escola.
No campo da Pedagogia, estas definições são relativas ao campo da administração escolar.
Para que as organizações funcionem e, assim, realizem seus objetivos, requer-se a tomada
de decisões e a direção e controle dessas decisões. É este o processo que denominamos
de gestão. Utilizamos, pois, a expressão organização e gestão da escola, considerando que
esses termos, colocados juntos, são mais abrangentes que administração (LIBÂNEO, 2001,
p. 78).

Neste contexto, a direção é um dos processos da gestão de uma organização escolar: “Basicamente, a direção põe em ação o processo de tomada de decisões na organização, e coordena
os trabalhos, de modo que sejam executados da melhor maneira possível” (Libâneo, 2001, p. 78). O
significado de direção irá variar de acordo com a concepção educacional da escola, mais diretiva ou
mais participativa: “A direção pode, assim, estar centrada no indivíduo ou no coletivo, sendo possível
uma direção individualizada ou uma direção coletiva ou participativa” (Libâneo, 2001, p. 78-79).
Dessa forma, o que ainda se espera desse profissional à frente da gestão escolar, a “direção”
do processo, a indicação do caminho a seguir, e é importante estar alerta para a instabilidade democrática em que a função do diretor escolar se encontra, ora oscilando para o autoritarismo, o que
causa um certo artificialismo no uso do termo “gestor”.
O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR NO PROCESSO DE INCLUSÃO
Este tema foi escolhido a partir da necessidade de se conhecer com mais propriedade a respeito da Inclusão. Suas práticas de ação e seus objetivos estabelecidos pela legislação.
Verificar as propostas de trabalho e estratégias de ação se torna cada vez mais importantes
diante do panorama atual. A responsabilidade do gestor da unidade assim como suas iniciativas se
faz cada vez mais importantes para a melhoria do processo de inclusão.
É por isso, que a observação de todo o desenvolvimento do trabalho realizado na escola de
ensino fundamental e do posicionamento de cada indivíduo envolvido na prática inclusiva, são determinantes para a verificação da eficácia desta ação.
A unidade escolar a fazer parte do projeto, na obtenção de informações em relação ao tema
não quer se identificar, portanto será chamada de Escola de Educação Fundamental Norte I (O nome
da escola e dados que pudessem identificar quaisquer uns dos envolvidos foram suprimidos ou alterados sem que o
conteúdo fosse substancialmente modificado).
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Esta escola atende alunos da zona norte de São Paulo, para o ensino Fundamental I e II, tendo
a prática inclusiva integrada ao seu projeto político pedagógico.
PERCURSO HISTÓRICO DA INCLUSÃO
A deficiência como fenômeno humano individual e social é determinada em parte pelas representações socioculturais de cada comunidade, em diferentes gerações, e pelo nível de desenvolvimento científico, político, ético e econômico dessa sociedade.
As raízes históricas e culturais do fenômeno deficiência sempre foram marcadas por forte rejeição, discriminação e preconceito. Godói (2006) nos mostra que a literatura da Roma Antiga relata
que as crianças com deficiência, nascidas até o princípio da era cristã, eram afogadas por serem
consideradas anormais e débeis. Na Grécia antiga, Platão relata no seu livro A república que as
crianças mal constituídas ou deficientes eram sacrificadas ou escondidas pelo poder público.
E que na Idade Média os deficientes mentais, os loucos e criminosos eram considerados,
muitas vezes, possuídos pelo demônio, por isso eram excluídos da sociedade. Aos cegos e surdos
eram atribuídos dons e poderes sobrenaturais, a crença também oscilava entre culpa e expiação de
pecados e, finalmente, com Santo Tomás de Aquino, a deficiência passa a ser considerada como
um fenômeno natural da espécie humana.
Já no Renascimento, com o surgimento das ciências, as concepções racionais começavam
a buscar explicações para as causas das deficiências, que foram consideradas do ponto de vista
médico como doenças de caráter hereditário, males físicos ou mentais.
Historicamente, a educação de pessoas com deficiência surgiu com caráter assistencialista e
terapêutico pela preocupação de religiosos e filantropos na Europa. Mais tarde, nos Estados Unidos
e Canadá, surgiram os primeiros programas para prover atenção e cuidados básicos de saúde, alimentação, moradia e educação dessa parcela da população, até então marginalizada e abandonada
pela sociedade.
As primeiras iniciativas para a educação de pessoas com deficiências surgiram na França
em 1620, com a tentativa de Jean Paul Bonet de ensinar mudos a falar. Foram fundadas em Paris
as primeiras instituições especializadas na educação de pessoas com deficiências: a educação de
surdos com o abade Charles M. Eppé, que criou o “Método dos Sinais” para a comunicação com
surdos. O Instituto Real dos Jovens Cegos, destinava-se a leitura tátil pelo sistema de letras em relevo. Mais tarde, em 1834, Louis Braille criou o sistema de leitura e escrita por caracteres em relevo,
denominado sistema braile, abrindo perspectivas de comunicação, educação e independência para
as pessoas cegas.
No Brasil, a primeira escola especial foi criada em 1854, o Imperial Instituto de Meninos Cegos,
no Rio de Janeiro e, em 1857, o Instituto Imperial de Educação de Surdos.
Já em meados do século XX, no Brasil, são criadas a Pestalozzi e as APAES, destinadas à
implantação de programas de reabilitação e educação especial.
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Em decorrência do avanço científico, as causas e origem das deficiências foram investigadas
e esclarecidas na segunda metade do século XX. Embora esses avanços tenham colaborado para
a compreensão da deficiência como condição humana e expressão da diversidade entre os homens
e natureza, os preconceitos continuam fortes − eles oscilam entre a patologização ora inerente ao
indivíduo, ora ao ambiente.
A Declaração dos Direitos Humanos (1948) vem assegurar o direito de todos à educação pública,
gratuita. Essas idéias, reforçadas pelo movimento mundial de integração de pessoas com deficiência,
defendiam oportunidades educacionais e sociais iguais para todos, contribuindo fortemente para a
criação dos serviços de educação especial e classes especiais em escolas públicas no Brasil. Surge,
dessa forma, uma a política nacional de educação, ancorada na Lei Nº 4.024/61 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB), com a recomendação de integrar, no sistema geral de ensino,
a educação de excepcionais, como eram chamadas na época as pessoas com deficiências.
A educação de crianças com deficiências na escola comum ganhou força com o movimento
nacional de defesa dos direitos das pessoas com deficiências, que pregava a passagem do modelo
educacional segregado para integração de pessoas com deficiências na escola, no trabalho e na
comunidade, tendo em vista a igualdade e justiça social.
Por meio desse mecanismo democrático, fundado na política de descentralização das ações,
são criados os conselhos estaduais, municipais e associações de defesa dos direitos, integrando
representantes dos diferentes setores: saúde, educação, justiça e ação social, trabalho, transportes
e comunidade, tendo em vista a formulação de política integrada de desenvolvimento humano.
Na esfera política e da descentralização do poder, as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, recomendam a colaboração entre a União, Estados e Municípios para
que seja efetivamente exercitado no País o debate de idéias e o processo de decisões acerca de
como devem se estruturar os sistemas educacionais e quais procedimentos de controle social serão
desenvolvidos (BRASIL, 2001a).
Embora haja avanços na esfera conceitual, as representações míticas, os preconceitos e estereótipos acerca das pessoas com deficiência construída culturalmente determinam e expressam
nossas atitudes e ações conscientes ou inconscientemente no contexto familiar, escolar ou comunitário.
POLÍTICA DE INCLUSÃO: IMPLICAÇÕES E CONTRADIÇÕES
Essa discussão passa necessariamente pela reflexão sobre os conceitos historicamente
construídos acerca dos alunos com deficiências, cristalizados no imaginário social e expressos na
prática pedagógica centrada na limitação, nos obstáculos e nas dificuldades, que se encontram,
muitas vezes, ainda presentes na escola.
A inclusão está fundada na dimensão humana e sociocultural que procura enfatizar formas
de interação positivas, possibilidades, apoio às dificuldades e acolhimento das necessidades dessas
pessoas, tendo como ponto de partida a escuta dos alunos, pais e comunidade escolar.
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A Declaração mundial de educação para todos, é a matriz da política educacional de inclusão, que propõe uma educação destinada a satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, o
desenvolvimento pleno das potencialidades humanas, a melhoria da qualidade de vida e do conhecimento, e a participação do cidadão na transformação cultural de sua comunidade (DECLARAÇÃO
DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, ART. 1º)
Esses conceitos foram aprofundados e divulgados com a Declaração de Salamanca e linha
de ação sobre necessidades educativas especiais (BRASIL, 1994), que traz importante modificação
nos objetivos e formas de atendimento na educação especial. A meta é incluir todas as crianças,
inclusive as que têm deficiências graves ou dificuldades de aprendizagem, no ensino regular (BRASIL, 1994, p. 17 – 18).
Nessa linha de ação, surge o conceito de “necessidades educacionais especiais”, que se
refere a todas as crianças ou jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas
dificuldades de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educacionais em algum momento de
sua escolaridade. Assim, o desafio que enfrentam as escolas é o desenvolvimento de uma pedagogia
centrada na criança (BRASIL, 1994, pp. 17-18).
A escola deve buscar refletir sobre sua prática, questionar seu projeto pedagógico e verificar
se ele está voltado para diversidade.
O movimento da inclusão considera necessária uma política pública que tenha como objetivo
a modificação do sistema, a organização e estrutura do funcionamento educativo, e a diversidade
como eixo central do processo de aprendizagem na classe comum.
É determinado pelas Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica (BRASIL, 2001a) que os sistemas escolares se organizem para o atendimento na classe comum, mediante
a elaboração de projetos pedagógicos orientados pela política da inclusão.
Sendo assim, o projeto político pedagógico deve estar claro o compromisso da escola com o
êxito no processo de ensino e aprendizagem, com o provimento de recursos pedagógicos especiais
necessários, apoio aos programas educativos e capacitação de recursos humanos para atender às
demandas desses alunos (BRASIL, 2001a).
Os focos da política pública integrada devem ser: o desenvolvimento humano, a eqüidade das
oportunidades educativas e a participação de todos. Enfatizando o eixo da humanização, do desenvolvimento integral e do processo de aprendizagem, o acesso ao mundo da cultura e do conhecimento.
INTEGRAÇÃO OU INCLUSÃO
O conceito de integração tem origem no princípio ideológico e filosófico da normalização, criado
na Dinamarca por Bank-Mikel Kelsen (1959) e amplamente adotado na Suécia, em 1969.
Esse conceito defendia, para as crianças com deficiências, modos de vida e condições iguais
ou parecidas com as dos demais membros da sociedade. A idéia da normalização, como foi proposta,
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subentendia não tornar o indivíduo “normal”, mas torná-lo capaz de participar da corrente natural da
vida, inclusive da escola.
Surge, daí, o princípio de oferecer condições e oportunidades iguais do ponto de vista educacional, e atividades sociais mais amplas.
Nesse conceito, a educação deveria ocorrer em ambiente o menos restritivo possível, e o
atendimento às necessidades individuais realizado preferencialmente no ensino regular.
Somente os alunos com deficiências mais graves seriam encaminhados para escolas especiais.
Kaufman (1975) e Warnock (1978, apud MAZZOTA, 1982 e CARVALHO, 1997) apresentam
três dimensões abrangentes em relação ao conceito da integração:
•

Integração Física: envolve o espaço e o tempo de convivência no mesmo ambiente. Assim,
quanto maior fosse a oportunidade de convivência, melhor seriam os resultados, desde
que a escola e o ambiente fossem preparados adequadamente e a integração ocorresse
de forma “gradativa”. A outra dimensão, “locacional”, é a de que crianças matriculadas na
escola comum disponham de classes especiais ou salas de recursos organizados para a
educação especial, onde seriam preparadas para a integração.

•

Integração Funcional: supõe a utilização dos mesmos recursos educacionais disponíveis
no ensino comum.

•

Integração Social: diz respeito ao processo de interação com o meio, à comunicação e à
inter-relação por meio da participação ativa nos grupos, na escola e na comunidade.

Há uma mudança de foco que deixa de ser a deficiência e passa a centrar-se no aluno e
no êxito do processo ensino e aprendizagem, para o qual o meio ambiente deve ser adaptado às
necessidades específicas do educando, tanto no contexto escolar e familiar, como no comunitário.
Assim, revela-se que integração e inclusão não são sinônimos, mas metáforas distintas que
contêm imagens e práticas diferentes. Assim, a metáfora do “sistema de cascata”, no conceito da
integração, sugere o atendimento às diferenças individuais nas classes especiais, salas de recursos
ou serviço itinerante mediante a preparação gradativa do aluno para o ensino comum. A ênfase recai,
portanto, na adaptação do aluno, e não na modificação do ambiente.
Já o princípio filosófico da inclusão é definido pela metáfora do “caleidoscópio”, cuja imagem
sugere uma composição mais rica pela combinação e diversidade das partes e pelo movimento,
obtendo-se composições novas e mais complexas. Assim também as crianças se desenvolvem,
aprendem e evoluem melhor em um ambiente rico e variado, de acordo com o que nos apresenta
Godói (2006).
A inclusão sugere a imagem de uma escola em movimento, em constante transformação e
construção, de enriquecimento pelas diferenças. Esse movimento implica: mudança de atitudes,
constante reflexão sobre a prática pedagógica, modificação e adaptação do meio e, em nova organização da estrutura escolar.
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CONCEITO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação inclusiva é o resultado de muitas discussões, estudos teóricos e práticas que tiveram a participação e o apoio de organizações de pessoas com deficiência e educadores, no Brasil
e no mundo. Fruto também de um contexto histórico em que se resgata a Educação como lugar do
exercício da cidadania e da garantia de direitos. Isto acontece quando se preconiza, por meio da
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), uma sociedade mais justa.
Percebeu-se que as escolas estavam ferindo estes direitos, tendo em vista os altos índices
de exclusão escolar; populações mais pobres, pessoas com deficiência. A Declaração Mundial de
Educação para Todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994) e a Convenção Interamericana
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência
(1999) são alguns dos mais importantes documentos produzidos sobre esse assunto.
Com base nesses estudos e documentos, chegou-se à conclusão de que a melhor resposta
para o aluno com deficiência e para todos os demais alunos é uma educação que respeite as características de cada estudante, que ofereça alternativas pedagógicas que atendam às necessidades
educacionais de cada aluno: uma escola que ofereça tudo isso num ambiente inclusivo e acolhedor,
onde todos possam conviver e aprender com as diferenças.
Essa é a Educação Inclusiva.
Quando utilizarmos os termos educação inclusiva ou inclusão devemos ter em mente o que
foi preconizado na Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais promovida pelas
Nações Unidas – UNESCO, realizada em 1994 na cidade de Salamanca, Espanha, a partir do que
foi elaborado o documento Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática na Área
das Necessidades Educativas Especiais. Transcrevemos aqui a definição que consta na introdução
deste documento:
•

Todas as crianças, de ambos os sexos, têm direito fundamental à educação, e que a elas
deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de conhecimentos;

•

Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprios;

•

Os sistemas educacionais devem ser projetados e os programas aplicados de modo que
tenha em vista toda a gama dessas diferentes características e necessidades;

•

As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas comuns que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de atender
a essas necessidades;

•

As escolas comuns, com essa orientação integradora, representam o meio mais eficaz
de combater atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras, construir uma
sociedade inclusiva e dar educação para todos; além disso, proporcionam uma educação
efetiva à maioria das crianças e melhora a eficiência e, certamente, a relação custo-bene239

Revista Territórios

Fevereiro 2022

fício de todo o sistema educacional.
O conceito de escola inclusiva detalha-se mais adiante no mesmo documento:
O princípio fundamental que rege as escolas inclusivas é o de que todas as crianças devem
aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças
que elas possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer as diferentes necessidades de seus
alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem das crianças e
assegurar um ensino de qualidade a todos, através de um adequado programa de estudos, de boa
organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades. Deverá
ser de fato, uma contínua prestação de serviços e de ajuda para atender às contínuas necessidades
especiais que surgem na escola.
[...] O currículo deveria ser adaptado as necessidades das crianças, e não vice-versa. As escolas deveriam, portanto, prover oportunidades curriculares que sejam apropriadas á criança com
habilidades e interesses diferentes (UNESCO, 1994).
O conceito de necessidades educacionais especiais também merece uma melhor definição.
Tomamos aqui a definição presente no artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº2, de 11 de setembro de
2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica:
Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o
processo educacional, apresentarem:
I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois
grupos:
aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;
III – altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.

É esclarecido nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações Curriculares, documento
publicado pelo MEC em 1998, que o termo “necessidades educacionais especiais” foi escolhido para
destacar a diversidade que caracteriza os alunos, e não se restringe apenas a questão da deficiência.
Podendo referir-se a crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou
de suas dificuldades para aprender. Está associada, portanto, a dificuldades de aprendizagem, não
necessariamente vinculada à deficiência, “[...] Considera os alunos como passiveis de necessitar,
mesmo temporariamente, de atenção específica e pode requerer um tratamento diversificado dentro
do mesmo currículo.” (BRASIL, 1998, p. 24).
A necessidade de que a escola se organize de forma a contribuir para a aprendizagem de
cada aluno é apontada no referido documento: “a escola inclusiva é, aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e
respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades” (BRASIL, 1998, p. 7).
A partir destas constatações, verifica-se a importância das relações mediadas pelo diretor
escolar na efetiva inclusão de alunos com diferenças significativas no contexto de escolas regulares.
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CONSIDERAÇÕES
Os profissionais da educação, professores e gestores, estudam maneiras de driblarem os
obstáculos que o próprio sistema gera, a falta de recursos, respaldo e subsídios do governo reforçam
ainda mais a desistência e desânimo dos profissionais.
Parece existir uma mobilização por parte de todos os envolvidos no processo de inclusão em
entender este universo e fazer com que todos também tenham conhecimento sobre ele, para assim
desenvolver projetos realmente eficientes acerca deste tema. Mas, antes de qualquer evolução há
investimentos sólidos e específicos para alcançá-la, não basta um membro articular-se em direção
a mudança, o corpo como um todo deve mover-se junto, o gestor pode querer o progresso, mas o
sistema tem que mover ações que proporcionem os passos seguintes, que serão dados pelos gestores, professores, pais, alunos e comunidade.
O que se verifica são ações isoladas e dissociadas umas das outras, não há ligações entre o
que se estabeleceu fora do ambiente escolar com o que acontece dentro dele, a inclusão não está
acontecendo da maneira pensada e estruturada pelo sistema, pois não existem recursos, conhecimento ou vontade por parte de alguns profissionais, mas mesmo sem alguns destes fatores ainda
existem locais e principalmente pessoas que mostram diariamente à vontade de evoluir e transformar.
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RESUMO
A inclusão educacional de alunos com diversidade funcional na escola regular, iniciada nas últimas décadas do século passado, percorreu vários caminhos desde sua concepção ideal até sua
implementação, caminhos que ainda têm um longo caminho a percorrer para alcançar os objetivos
indicados na Convenção de Salamanca ( UNESCO, 1994 ). Inúmeros aspectos estão envolvidos
nos processos de inclusão educacional de alunos com diversidade funcional, como aspectos pedagógicos, o material de apoio necessário, às condições da comunidade escolar, etc. Um fator central
são os aspectos psicossociais presentes nesse processo e, em especial, as formas de interação
que ocorrem entre os alunos com deficiência e os demais atores que participam do espaço escolar. Este artigo busca uma primeira descrição dessas formas de interação. A escola não é apenas
um espaço de aprendizagem de determinados conteúdos acadêmicos, ela tem um papel central
nos processos de socialização e aprendizagem de papéis sociais. Isso adquire especial relevância
durante a adolescência.
Palavras-Chave: Aprendizagem; Escola; Inclusão.
INTRODUÇÃO
A declaração feita na Convenção de Salamanca (1994) constitui o amplo guarda-chuva sob
o qual se abrigam os projetos inclusivos dos países que a subscreveram. Nessa declaração, destacou-se que as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de sua condição social,
física, econômica, étnica, cultural, etc.
Devem ter direito à educação independentemente de serem crianças de rua ou portadoras
de alguma deficiência; a escola deve se tornar um espaço que admita a diversidade física, cognitiva,
social e cultural (UNESCO, 1994). Nesse sentido, a inclusão é uma proposta que atinge os modelos
tradicionais de educação ao buscar a incorporação dos diversos atores sociais. Para que isso aconteça,
é preciso ir além de permitir a entrada de todos os alunos nas escolas. É preciso proporcionar-lhes
uma educação de qualidade para que suas potencialidades sejam aproveitadas.
Para que o processo inclusivo ocorra, é necessário considerar diversos fatores como: informação, conscientização e capacitação dos atores participantes; implementação de adaptações físicas e
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curriculares; colaboração dos profissionais necessários; fornecimento dos materiais e equipamentos
necessários; incorporação de todos os atores no processo inclusivo, etc. A inclusão não envolve
apenas aspectos pedagógicos, mas também processos psicossociais nos quais os alunos estão
imersos: interações com os outros, papéis de aprendizagem, assumir valores, etc., fatores que se
tornam mais relevantes durante a adolescência.
Existem leis e regulamentos que garantem a integração de todos os alunos, no entanto, é um
processo que na prática apresenta diferentes desafios para a sociedade e principalmente para os
professores, como protagonistas do processo de ensino.
A atitude positiva do professor em relação aos alunos com necessidades especiais é o primeiro
passo para reconhecer o seu papel na aplicação de estratégias inovadoras na sala de aula, que são
benéficas para os alunos em geral. Outro aspecto a destacar é que o professor não deve se sentir
sozinho ao lecionar, deve contar com o apoio de familiares, outros atores da escola e profissionais
especializados no assunto.
COMO TRABALHAR O ALUNO COM DEFICIÊNCIA
A aprendizagem é um processo em que nem todos os meninos e meninas seguem o mesmo
ritmo. Uma das responsabilidades dos professores é detectar possíveis necessidades educacionais,
derivadas de condições pessoais especiais ou diferentes tipos de deficiências, para garantir que seus
alunos progridem e se sintam integrados em sua sala de aula.
Os alunos com Necessidades Educativas Especiais necessitam de um conjunto de medidas
pedagógicas para compensar as barreiras que encontram na sua aprendizagem. Essas medidas
podem ser temporárias ou permanentes, dependendo das necessidades de cada aluno, podendo
consistir em adaptações curriculares individualizadas ou na adaptação de materiais e ambiente para
facilitar o aprendizado.
Os professores devem trabalhar e implementar as medidas adequadas para garantir a integração de todas as crianças com necessidades especiais no grupo a que pertencem, independentemente do grau de deficiência. Esta é uma questão de relevância em que o ciclo educativo (Infantil,
Primário ou Secundário) será tido em conta. De um modo geral, os professores deverão conceber
e implementar uma série de atividades e jogos que visem estimular as competências intelectuais e
motoras, o desenvolvimento da comunicação e das competências emocionais.
Jogos e atividades individuais e em grupo serão uma ferramenta fundamental para trabalhar
a deficiência na sala de aula. Estes são alguns exemplos:
Educação infantil (0 a 6 anos)
Músicas e jogos que trabalham habilidades motoras ou emoções. Indicado para que os pequenos desenvolvam a coordenação, vínculos com os adultos e aprendam tarefas diárias, como vestir,
dar banho ou vestir o bebê.
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Jogos para reforço de vocabulário. Cartões, diferentes tipos de cartazes que agrupam famílias
de palavras ou ferramentas multimídia podem ser utilizados para facilitar a aprendizagem das palavras
e incentivar a inclusão, incluindo a sua tradução para língua gestual e braille.
Ensino Fundamental (dos 6 aos 12 anos)
Ensino e uso de um dicionário bimodal que facilita o relacionamento e a aprendizagem de
crianças com dificuldades na linguagem oral. Ferramentas multimídia que permitem às crianças —
com ou sem deficiência auditiva, visual ou cognitiva— compreender o mundo da computação.
Ensino Médio (dos 12 aos 18 anos)
Oficinas e jogos para aprender a língua de sinais. Ele atende às necessidades de pessoas
com deficiência auditiva e/ou de fala e permite que o grupo aprenda ferramentas para se comunicar
em qualquer circunstância.
Projeção de vídeos e dinâmicas de grupo para aprender a se relacionar com pessoas com
transtornos do espectro do autismo —como Síndrome de Asperger. Essas ferramentas também
podem ser usadas para trabalhar na construção da confiança e das habilidades dos alunos.
Percebe-se que a responsabilidade de ser professor implica não só a responsabilidade de
transmitir o conhecimento, mas também uma série de compromissos com a sociedade.
O QUE É EDUCAÇÃO PARA TODOS
A educação inclusiva favorece todos os alunos em sua diversidade, os incorpora em um ambiente de igualdade e respeito aos seus direitos. Concentra-se em assumir mudanças significativas
no sistema educacional para responder às necessidades de aprendizagem de cada pessoa. As
pessoas com deficiência devem usufruir desses direitos e oportunidades, tornando-se assim uma
educação para todos.
A partir de meados do século XX com a intensificação dos movimentos sociais de luta contra
todas as formas de discriminação que impedem o exercício da cidadania das pessoas com
deficiência surge a nível mundial o desafio de uma sociedade inclusiva (INCLUSÃO – REVISTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2010, p. 20).

A Educação Especial representa uma alternativa à educação inclusiva, somente quando todos
os recursos forem esgotados e as condições do aluno não permitirem a inclusão no sistema regular
de ensino. Por outro lado, a educação inclusiva garante que todos os alunos recebam uma educação equitativa, que lhes permita atingir os objetivos educacionais de acordo com suas habilidades,
respeitando seus ritmos e diferenças individuais.
A busca por uma sociedade igualitária, por um mundo em que os homens gozem de liberdade de expressão e de crenças e possam desfrutar da condição de viverem a salvo do
temor e da necessidade, por um mundo em que o reconhecimento da dignidade inerente
a todos os seres humanos e da igualdade de seus direitos inalienáveis é o fundamento da
autonomia, da justiça e da paz mundial, originou a elaboração da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que representa um movimento internacional do qual o Brasil é signatário
(FACION, 2008, p. 55).
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Uma estrutura de estudos de deficiência na educação permite que componentes complexos
de ensino e programação para alunos com deficiência sejam explorados de uma maneira prática
que promova a educação inclusiva para todos os alunos. Examinar as práticas de educação especial
por meio de um modelo social de deficiência com foco na capacidade e no acesso pode eliminar a
narrativa existente.
Mantoan (1998, p. 3) propõe:
[...] uma verdadeira transformação da escola, de tal modo que o aluno tenha a oportunidade
de aprender, mas na condição de que sejam respeitados as suas peculiaridades, necessidades e interesses, a sua autonomia intelectual, o ritmo e suas condições de assimilação dos
conteúdos curriculares.

Quando a deficiência é vista como uma diferença e não como um déficit, obriga os educadores
a considerar alternativas à pedagogia e à programação. Mais importante, permite que os educadores
se concentrem mais no acesso aos currículos e menos na superação de suas deficiências.
Os líderes escolares devem transmitir conhecimento sobre injustiça, modelos orientados para o
déficit e capacidade para promover uma cultura de igualdade e justiça social. Eles devem reconhecer
e incorporar a noção de que todos os alunos merecem oportunidades educacionais iguais.
A escola não pode mudar tudo e nem pode mudar a si mesma sozinha. Ela está intimamente
ligada à sociedade que a mantém. Ela é, ao mesmo tempo, fator e produto da sociedade.
Como instituição social, ela depende da sociedade e, para se transformar, depende também
da relação que mantém com outras escolas, com as famílias, aprendendo em rede com elas,
estabelecendo alianças com a sociedade, com a população (GADOTTI, 2007, p. 12).

Educação para todos então, é a implementação da ‘política e processo’ que permite que todas
as crianças participem de todos os programas. ‘Política’ significa que as crianças deficientes devem
ser aceitas sem quaisquer restrições em todos os programas educacionais destinados a outras
crianças. Denota igualdade e aceita cada criança com suas próprias capacidades únicas.
E esse é um dos desafios fundamentais de uma educação que contribua para quebrar o encanto do desencanto, para nos livrar da resignação, para recuperar ou para construir nossa
consciência em critérios de igualdade de justiça, uma sociedade na qual a proclamação da liberdade individual não questiona os direitos e a felicidade de todos. Uma sociedade em que
a diferença seja uma possibilidade para a construção de nossa autonomia, não o argumento
para legitimar injustas desigualdades econômicas, sociais e políticas (GENTILI, 2003, p. 54).

Este princípio deve ser aceito por todos os programas internacionais, nacionais e locais. O
processo de inclusão denota as formas pelas quais o sistema se torna acolhedor para todos. Em
termos de inclusão de crianças com deficiência, significa a mudança dos serviços de ‘cuidado da
criança com deficiência’ para sua ‘educação e desenvolvimento pessoal’.
A UNESCO (1994) afirma que “Todas as crianças aprendem juntas, na medida do possível,
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas
devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando diferentes
estilos e ritmos de aprendizagem e garantindo educação de qualidade para todos através de currículos apropriados, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com
suas comunidades.
A educação inclusiva promove a aprendizagem de criança para criança e a participação dos
pais e da comunidade no planejamento e execução de serviços para crianças em geral e crianças
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com deficiência em particular.
PORQUE AS ESCOLAS TÊM DIFICULDADE DE TRABALHAR A INCLUSÃO
Se a inclusão é considerada como a oposição a qualquer forma de segregação ou separação
de sujeitos, é relevante indagar sobre a eficiência das respostas do sistema educacional para que
esse princípio seja uma realidade. Quando se aplica esse conceito para entender como a diversidade
é tratada em sala de aula, é comum notar a posição que considera as dificuldades na escola como
consequência do déficit do aluno. Pelo contrário, é menos comum as instituições se perguntarem
por que estão deixando de educar certos alunos.
Rosseto (2005, p. 42) afirma que:
[...] a inclusão é um programa a ser instalado no estabelecimento de ensino a longo prazo.
Não corresponde a simples transferência de alunos de uma escola especial para uma escola
regular, de um professor especializado para um professor de ensino regular. O programa de
inclusão vai impulsionar a escola para uma reorganização. A escola necessita ser diversificada o suficiente para que possa maximizar as oportunidades de aprendizagem dos alunos
com necessidades educativas especiais.

Esses fatos da realidade nos levam a rever a forma de organização das instituições de ensino e as formas de ensinar em sala de aula, a fim de proporcionar a mesma qualidade de educação
que as crianças que não têm desvantagens recebem, como crianças deficientes, crianças de rua,
crianças de minorias étnicas e crianças de áreas desfavorecidas a marginais.
Para que as escolas sejam verdadeiramente inclusivas, ou seja, abertas à diversidade, há
que se reverter o modo de pensar, e de fazer educação nas salas de aula, de planejar e de
avaliar o ensino e de formar e aperfeiçoar o professor, especialmente os que atuam no ensino fundamental. Entre outras inovações, a inclusão implica também em uma outra fusão,
a do ensino regular com o especial e em opções alternativas/aumentativas da qualidade de
ensino para os aprendizes em geral (BELISÁRIO, 2005, p. 130).

Nesta perspectiva, a escola inclusiva pretende acolher todas as crianças e jovens, independentemente das suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, étnicas ou
outras. Isto implica enfrentar o desafio de desenvolver uma pedagogia capaz de educar com sucesso
todas as crianças e jovens, tendo em conta as suas diferentes características e necessidades.
A Educação Inclusiva exige mudanças na abordagem das várias características dos alunos e
nas práticas educativas, mas sobretudo no repensar de atitudes fundamentais sobre a educação e
a educação daqueles alunos que foram excluídos ou marginalizados por vários motivos.
Segundo Alves (2009, p. 45-46):
O importante não é só capacitar o professor, mas também toda equipe de funcionários desta
escola, já que o indivíduo não estará apenas dentro de sala de aula. [...] Alguém tem por
obrigação treinar esses profissionais. Não adianta cobrar sem dar subsídios suficientes para
uma boa adaptação deste indivíduo na escola. Esta preparação, com todos os profissionais
serve para promover o progresso no sentido do estabelecimento de escolas inclusivas.

A tarefa central da inclusão é o aumento da aprendizagem e participação dos alunos e a minimização das barreiras à sua aprendizagem e participação. Da escola fala-se de uma mudança de
cultura (incluindo atitudes, valores e acessibilidade), políticas e práticas educativas.
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A prática de segregar as pessoas com deficiências foi constituída historicamente a partir
das necessidades de sobrevivência de um meio hostil, mas efetivou-se, de fato entre as comunidades que adotaram uma estrutura de classes, privilegiando alguns de seus membros
considerados mais eficientes no acúmulo de bens materiais. (FERNANDES, 2007, p.37).

A inclusão não é exclusividade das escolas, é uma forma específica de participação na sociedade e principalmente de sobrevivência em um mercado de trabalho competitivo.
As escolas podem fazer pouco para modificar as deficiências, mas podem ter um impacto na
redução das deficiências promovidas por barreiras físicas, humanas ou institucionais ao acesso e à
participação.
A tarefa central da inclusão deve ser o aumento da aprendizagem e participação dos alunos,
bem como a minimização das barreiras à sua aprendizagem e participação.
A conduta do professor em relação aluno será determinante para o autoconceito da criança,
pois os sentimentos que um aluno tem sobre si mesmo, dependem, em grande parte, dos
componentes que percebe que o professor mantém em relação a ela. Uma atitude contínua
e consistente de alta expectativa sobre o êxito de um aluno potencializa sua confiança em
si mesmo, reduz a ansiedade diante do fracasso e facilita resultados acadêmicos positivos.
(CUBERO e MORENO, 1995, p.255).

Espera-se que um professor de sala de aula selecione a metodologia educacional que melhor se adapte a cada aluno. O maior problema para os professores de educação especial que têm
alunos em salas de aula inclusivas é estar disponível para todos os alunos. A educação especial e
os alunos regulares se beneficiam de estarem juntos em uma sala de aula. Afinal, trabalho e vida
não são segregados por inteligência ou habilidade. No entanto, ainda existem alguns problemas que
precisam ser reconhecidos.
QUAIS OS RECURSOS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DEVEM SER USADOS PARA ATENDER
A TODOS
A dinâmica da prática docente em sala de aula leva a refletir sobre o como desenvolver uma
ação acadêmica reflexiva, interativa e inovadora para gerar ambientes de aprendizagem significativos,
fortalecendo as competências de aprendizagem que os alunos devem alcançar, essas meditações
nos permitem analisar os modelos de prática pedagógica que o professor desenvolve em suas ações
cotidianas.
A educação integrada e a reabilitação apoiada pela comunidade representam dois métodos
complementares de ministrar o ensino às pessoas com necessidades educativas especiais.
Ambas se baseiam no princípio da integração e participação e representam modelos bem
comprovados e muito eficazes em termos de custo para fomentar a igualdade de acesso das
pessoas com necessidades educativas especiais, que faz parte de uma estratégia nacional
cujo objetivo é conseguir a educação para todos. (UNESCO,1994, p.29).

No desempenho da prática docente, observa-se uma preocupação por parte dos professores
para o desenvolvimento de uma prática pedagógica reflexiva, atrativa, interessante e interativa, isso
se torna um desafio para os mentores, pois envolve esforços para planejar sequências didáticas. A
estratégia didática é um procedimento pedagógico que contribui para alcançar a aprendizagem dos
alunos. Em outras palavras, a estratégia didática é o recurso utilizado pelo professor para realizar
os propósitos planejados.
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A conduta do professor em relação ao aluno será determinante para o autoconceito da criança, pois os sentimentos que um aluno tem sobre si mesmo dependem, em grande parte, dos
componentes que percebe que o professor mantém em relação a ela. Uma atitude contínua
e consistente de alta expectativa sobre o êxito de um aluno potencializa sua confiança em
si mesmo, reduz a ansiedade diante do fracasso e facilita resultados acadêmicos positivos.
(MORENO, 1995 p.225)

As estratégias de ensino determinam como realizar um processo de ensino. Elas fornecem
clareza sobre como o desenvolvimento das ações é orientado para atingir os objetivos. No campo
educacional, uma estratégia didática é concebida como o procedimento para orientar o aprendizado.
Dentro do processo de uma estratégia, existem diferentes atividades para alcançar resultados de
aprendizagem. Essas atividades variam dependendo do tipo de conteúdo ou grupo com o qual você
trabalha.
Salgado (2009) corrobora com estratégias durante o processo de aprendizagem, ressaltando o
quanto é importante que os professores respeitem o estilo de aprendizado dos alunos, apresentando
três tipos de estilo de aprendizagem:
ESTILO DE APRENDIZAGEM VISUAL – São consideradas visuais as pessoas que usam
a memória visual, geralmente precisam ver para aprender, observam detalhes, são observadores, organizados, são exigentes no escrever e desenhar com detalhes. Essas pessoas
gostam de assistir filmes, pintar e de imagens.
ESTILO APRENDIZAGEM AUDITIVA – São pessoas que precisam ouvir para aprender, pensam alto e repetem o que ouvem. Contam histórias e fatos. Falam alto e fazem barulho e
mesmo em sala de aula, estão conversando. Não gostam de atividades escritas e leituras,
preferem aulas expositivas.
ESTILO APRENDIZAGEM CINESTÉSICO – São pessoas que precisam envolver-se fisicamente, seja por meio de toque ou movimentos, como a dança gostam de se relacionar
com outras pessoas, ficar perto, abraçar, segurar e sempre tem alguma coisa mas mãos.”
(SALGADO 2009 p.448)

Uma forma taxonômica de estratégias didáticas, classifica-as de acordo com o tempo de
aplicação em: Pré-instrucional (estratégias anteriores que são executadas antes do desempenho
da prática docente, tais como: planejamento de ensino), o Co-instrucional (são realizados durante o
processo de aplicação do planejamento, ou seja, no desenvolvimento da prática docente, para sua
aplicação as experiências anteriores do aluno para que os resultados sejam benéficos no alcance
das competências e no aprendizagem esperada e, claro, aprendizagem significativa.
De acordo com o desempenho de cada estratégia, elas são classificadas em: Estratégias e
didática de ensino (atividades implementadas pelo professor para transmitir a processo didático e
alcançar a aprendizagem nos alunos. A didática favorece a reflexão e o raciocínio do conhecimento);
as estratégias de aprendizagem (representam a diversidade de ações que o aprendiz realiza para
fortalecer o conhecimento que o professor ensina) e os de avaliação, são as estratégias usadas para
avaliar o aproveitamento do aprendizado obtido pelo aluno.
O professor deve promover um ambiente de aprendizagem significativo nos alunos, canalizar
interativamente um processo de aprendizagem inovador e ativo por meio de sua criatividade, visão,
inovação, iniciativa, disposição, experiência, conhecimento, capacidade de articular conhecimentos,
cognitivos, procedimentais e atitudinais; essa caracterização dará origem às atividades didáticas
sendo desenvolver em um ambiente de interação recíproca entre professor e alunos.
Portanto, o processo didático por meio da abordagem baseada em competências permite
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incorporar estratégias didáticas de ensino, aprendizagem e avaliação para alcançar um processo
didático inovador e transformador na prática docente. Este processo metodológico faz parte da análise e reflexão do contexto sociocultural para conhecer e articular os elementos que a constituem,
pois, segundo Vygotsky, aprender é adquirido dos elementos que cercam o indivíduo e em qualquer
circunstância, o espaço físico ou social.
No ensino com a abordagem baseada em competências, a didática deve partir da exploração
do aprendizado prévio que os alunos já possuem. Na realidade social do cenário de aprendizagem,
o professor deve despertar sua criatividade didática inovadora para contextualizar suas atividades
de ensino.
As sequências didáticas constituem a diretriz, o percurso metodológico e a articulação de os
elementos do processo na interação didática (professor, alunos e recursos didáticos). É aqui que se
reflete a iniciativa e a criatividade pedagógica do professor aplicar estratégias didáticas interessantes
para o aluno, ou seja, despertar uma aprendizagem significativa.
A aplicação do processo didático, traz como consequência o alcance da aprendizagem
esperada, convertida em aprendizagem significativa, na qual o aluno aplica suas experiências de
aprendizagem em quaisquer circunstâncias subsequentes.
O estabelecimento de ambientes educacionais inclusivos nos níveis primário e secundário
do sistema escolar em todo o mundo ganhou uma importância notável no contexto de mudanças
legislativas e de políticas educacionais. O desenvolvimento de um ambiente escolar inclusivo para
alunos com necessidades especiais é uma agenda direcionada nas escolas obrigatórias. O Artigo
24 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência fornece uma
compreensão clara da educação para todos:
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Com o
objetivo de realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes devem assegurar um sistema de educação inclusivo em todos os
níveis e aprendizagem ao longo da vida. (Nações Unidas 2007 )

Isso garante que a igualdade de oportunidades seja garantida pela abertura e acesso ao sistema
regular de ensino para todos os alunos, independentemente de suas características individuais. No
entanto, os atores educacionais precisam lidar não apenas com o postulado de ‘oportunidades iguais’,
mas também com a possibilidade de justiça educacional para todos. Portanto, aumenta a demanda
por professores para criar espaços educativos que estimulem processos de ensino e aprendizagem
estimulantes para todos os alunos.
As práticas organizacionais incluem a modificação do ambiente de aprendizagem e a configuração da sala de aula para desmantelar as barreiras de aprendizagem e permitir um ambiente de
aprendizagem estimulante e motivador para todos os alunos.
A categoria práticas sociais/emocionais/comportamentais trata de como os professores incentivam um ambiente de sala de aula positivo, onde os alunos se sintam social e emocionalmente
incluídos, no qual suas necessidades comportamentais são levadas em consideração (por exemplo,
comunicação clara de expectativas e regras comportamentais, feedback construtivo, motivação). A
categoria final, determinando o progresso, envolve a avaliação individualizada e o monitoramento
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das realizações dos alunos (por exemplo, diferentes métodos de avaliação, planos educacionais
individuais).
O desenho diferenciado e individualizado e a estimulação dos processos de ensino e aprendizagem é uma abordagem didática que tenta garantir a justiça educacional no sentido de uma
equidade participativa e está ligada a todas as cinco categorias de prática docente inclusiva. A partir do reconhecimento da pluralidade de alunos dentro de uma comunidade de classe, isso requer
reações didáticas dos professores e adaptações às necessidades individuais dos alunos. Assim,
uma mudança metodológica do modelo tradicional de ‘tamanho único’ para ensino e aprendizagem
individualizados em resposta à heterogeneidade oferece um ponto de partida para a equidade educacional no contexto escolar.
Tanto a diferenciação como a individualização têm o seu ponto de partida didático nas necessidades dos alunos. A diferenciação refere-se a uma preparação variada e à concepção de práticas
pedagógicas inclusivas de forma reativa, reagindo às necessidades dos alunos (enquanto, por exemplo,
a concepção universal da aprendizagem é uma abordagem proativa, que garante o acesso a todos
os alunos independentemente das suas necessidades.
Desta forma, é feita uma tentativa de responder às necessidades específicas do grupo de
alunos dentro de uma classe. Os objetivos abrangem uma ampla gama de possibilidades de realização (por exemplo, desenvolver competência em numeramento ou letramento) e são os mesmos para
todos os alunos, mas o caminho para alcançá-los é modificado e oferece diferentes possibilidades
considerando, por exemplo, conteúdo, extensão, material e instrução e pode ser apresentado como
o nível macro da prática pedagógica inclusiva adaptada.
A individualização respeita as necessidades individuais dos alunos mais em um nível micro
e é ajustada às necessidades educacionais de cada aluno. Conteúdo, extensão, material, suporte,
avaliação etc. são personalizados de acordo com as necessidades dos alunos. As abordagens didáticas dependem dos requisitos individuais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos que têm deficiências físicas ou atrasos no desenvolvimento são frequentemente
identificados precocemente por um pediatra ou outro médico. Esses alunos podem ter uma ampla
gama de dificuldades acadêmicas, dependendo da gravidade do atraso, e alguns podem não ter
nenhuma dificuldade.
Felizmente, porque muitas vezes são diagnosticadas antes de entrar no sistema escolar, a
maioria das crianças com deficiências físicas ou atrasos de desenvolvimento entram na escola com
estruturas de educação especial.
Os alunos com dificuldades de aprendizagem muitas vezes enfrentam um cenário diferente. Eles podem lutar durante os primeiros anos de sua educação antes que suas deficiências sejam
identificadas. Esses alunos, muitas vezes não têm as diferenças físicas ou sociais que identificam
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os alunos com deficiências físicas ou atrasos no desenvolvimento; isto é, eles parecem e agem exatamente como seus pares sem deficiências. Além disso, grande parte da instrução ministrada nos
níveis mais baixos da série é baseada em habilidades. Isso significa que o aluno está aprendendo
habilidades como leitura, escrita e aritmética básica.
Independentemente de sua habilidade ou deficiência diagnosticada, o aluno descobrirá que a
escola se torna muito mais difícil quando ele precisa desenvolver habilidades previamente dominadas
para coletar novas informações.
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RESUMO
Este artigo discorre sobre a ação familiar na educação das crianças e adolescentes e como isso
reflete na escola. A ação familiar se inicia desde o berço, muito antes de a criança ir à escola. Mais
à frente à escola deverá realizar uma parceria mútua com a família num ideal educativo. Levando
sempre em consideração a características de cada um dos indivíduos envolvidos e do ambiente.
Hoje a posição do aluno é muito diferente da que conheceram nossos pais e avós. Estes viveram
entre a família e a escola, em meios homogêneos, onde todos admitiam os modos de vida aceitos
pela maioria e rejeitavam quaisquer outros. Com o efeito da evolução das condições gerais da vida,
em todos os meios, as crianças tornaram-se mais independentes, menos dispostas a obedecer à
autoridade dos adultos. Posso verificar que as escolas de antigamente tinham o domínio de seus
alunos, modelo que é almejado quando o assunto é disciplina. Tudo era organizado, conservado,
os alunos tinham zelo pelo material e pela escola e havia uma atenção maior para aqueles alunos
que estavam envolvidos em algazarras, prejudicando os demais colegas. A instituição tinha o poder
do autoritarismo, da força repreensiva.
Palavras-chave: Disciplina; Família; Escola.
INTRODUÇÃO
O Objetivo deste trabalho é apresentar uma visão ampla da disciplina e indisciplina, como
responsabilidades da família e da escola, e subsídios para os vários desafios que encontraremos
durante a nossa vida de docente. Trabalharemos o conceito, as mudanças da sociedade com a modernização, a importância da família na educação de seus filhos e os esforços da escola na disciplina
dos alunos, tendo sempre a prioridade na faixa etária da criança de acordo com seu desenvolvimento
cognitivo e afetivo, com aprofundamento na psicologia e na história.
Enfatizamos a autoridade, normas de conduta, limites, valores para uma vida cidadã. A indisciplina é um dos grandes fatores que desfavorece o ambiente escolar. Prejudicando alunos, professores
e todo o corpo de docente. Conduta desordenada, como tumulto, bagunça, falta de respeito, falta de
limites, mau comportamento, faz com que possamos refletir onde está o foco do problema. Todos que
envolvem o aluno, mais propriamente as pessoas da família, influem muito no seu comportamento,
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pois os pais são os primeiros educadores.
CONTEXTO HISTÓRICO DA DISCIPLINA FAMILIAR
De acordo com Tiba (2006), os filhos não ficam indisciplinados de um momento para o outro.
Eles são frutos de um longo processo educativo que começa desde o momento de seu nascimento.
No decorrer do seu crescimento, a criança passa por várias fases no seu desenvolvimento
biológico. A disciplina está presente nesse processo e inicia desde o momento em que a criança
começa a mamar.
Os pais muitas vezes quebram essa harmonia biológica causando a indisciplina no desenvolvimento biológico de seus filhos. Às vezes, a criança nem sentiu fome ainda e a mãe se apressa
para dar o leite, a qualquer choro.
Com um ano de idade aproximadamente, a criança já começa a andar e a correr. Ao correr,
ela não sabe parar, cai e fica ali sentada. Achando que ela caiu por engano, a mãe, força a ajuda e
quebra a naturalidade dos acontecimentos.
A indisciplina ocorre porque a mãe usa sua interpretação, em vez de averiguar com calma
os desejos da criança, é resultado de um excesso de zelo, de um esforço tremendo para garantir o
bem-estar de seu filho.
São muitas as situações em que os pais desrespeitam seus filhos no decorrer do seu desenvolvimento biológico, como mandar que a criança permanecesse quieta desnecessariamente; insistindo
em que ela permaneça no colo de um estranho, mesmo que esta pertença à família.
Não é fácil para os pais reconhecem até que ponto está ajudando ou atrapalhando seu filho.
Quando os pais não respeitam a disciplina biológica da criança, ela reage. Quanto mais velha for,
mais rica será sua manifestação de desagrado.
Em qualquer mamífero, a mãe cuida da sua cria. No ser humano, esse cuidado se transforma em proteção e responsabilidade sobre o filho. Portanto, é natural que qualquer mãe
queira agradar seu filho de todas as maneiras, sendo muito fácil virar superproteção. (TIBA,
2006, p.42).

Para Tiba (2006), ainda que em outro momento os pais sentam-se responsáveis pelo tempo
longe dos seus filhos na correria do dia a dia do mundo globalizado e assim deixam de impor regras e dão muita liberdade aos seus filhos. A situação chega ao ponto em que os filhos começam a
controlar os pais. Os papeis se invertem, agora são os pais que são submetidos aos caprichos dos
filhos, fazendo a todas as suas vontades e desejos.
Tiranas são as crianças que mandam e desmandam nos pais e avós e já querem mandar
também nos seus professores e nos funcionários da casa. Estes adultos, mesmo tendo
poder, não tem autoridade, pois os pequenos tiranos não lhe obedecem. Acabam tomando
o poder pela autoridade que lhe foi conferida pelos próprios pais. Agora o ditado patriarcal
do “burro-velho-quando-fala” fica assim:” quando um burrico grita (pais e avós) abaixam as
orelhas”. (TIBA,p.72, 2016).
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A DISCIPLINA DESEJADA NA FAMÍLIA
A família é muito importante na vida escolar dos seus filhos, tornando-se uma grande aliada à
disciplina escolar. Assim, a família deve sempre manter um diálogo constante com seus filhos sobre
a realidade, o sentido da vida na sociedade em que vivemos.
Ela deve sempre dialogar de forma a trocar palavras significativas, para que seus filhos tenham
uma postura crítica diante de alguns assuntos dos meios de comunicação, (consumismo, contra
valores, exploração da sexualidade, mentiras do sistema, etc.)
Afirma Vasconcellos (1998), para essa comunicação aconteça é necessário reunir a família,
impor limites, e fazer cumpri-las, deixar bem claro as regras, sempre falando a verdade, ou seja, a
razão para tal regra, manter o diálogo com afeto e segurança, chegando a limite razoáveis e estabelecer horários para algumas atividades com assistir televisão, por esta ser umas das causas da
família não ter uma comunicação constante, é necessário ter horário para desligar, para uma reunião
de família.
Os pais não devem encobrir os erros de seus filhos, e acreditar na sua mudança, mostrar o
que é certo, fazendo reconhecer o erro, não fazer pelos filhos o que eles podem fazer sozinhos, dar
tarefas a eles, para criar o hábito de ajudar em casa e ser pessoas responsáveis.
É importante que os pais não se sintam culpados por não ter muito tempo para com seus filhos
e saber resolver os problemas em família, fazer bom uso do pouco tempo que lhe resta para educar
seus filhos, pois o que vale é a qualidade.
Eles devem manter a calma sem perder a autoridade, explicar o porquê do não, incentivar
a participar de jogos, ter um respeito mútuo, ou seja, de ambas as partes, não fazendo seus filhos
dependentes e sim cria-los para a vida, para saber conviver em sociedade e ter uma visão sobre a
realidade de mundo, respeitar os outros e a si mesmo.
RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO NO ÂMBITO ESCOLAR
Transpor limites: durante toda infância a criança se aventura para fazer algo ainda difícil devido às limitações de sua idade. Essa e a mola afetiva do desenvolvimento: ampliar os horizontes,
ter êxito no que era antes impossível, compreender coisas antes inexistente ou misteriosa, impor a
própria individualidade numa palavra, transpor limites.
Para Piaget (1998), não é a pura maturação biológica que explica o desenvolvimento, mas
sim as múltiplas interações com o meio físico e social. Educar uma criança, não é apenas impor-lhe
limites, é, antes de qualquer coisa, ajudá-la cognitiva e emocionalmente.
A criança não deseja nada além do que ser mais criança. Verificamos é que muitas vezes,
seja na família, na escola ou nos meios de comunicação, a educação, em vez de ajudar e estimular a
criança a transpor limites, a mantém no seu estado infantil. Às vezes aproximam a cultura da criança
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ao invés de aproximar a criança da cultura.
Respeitar limites: a colocação de limites, no sentido restrito do termo, faz parte da educação
do processo civilizador e, portanto, a ausência total dessa prática pode gerar uma crise de valores,
uma volta a um estado selvagem em que vale a lei do mais forte. Na busca da realização da “vida
boa”, o conceito de limite, no seu sentido restrito, também é uma boa metáfora. Saber não ultrapassar
alguns limites e não se deixar amedrontar por outros é uma verdadeira arte que algumas pessoas
desenvolvem com facilidade e outras nunca chegaram realmente a possuir. Cabe a educação ajudar
as crianças a construírem e valorizarem tais limites.
Impor limites: ter segredos significa esconder algo. Em geral, o que se esconde são sentimentos e ideias. Os motivos da ocultação são variados: medo, pudor, vergonha, interesse, etc. o segredo
significa capacidade de a criança impor limites a intrusão de outrem nas esferas de sua intimidade.
Consequentemente, pais agem de forma a obrigar os filhos a permanecerem tão transparente como
eram antes: passam-lhe a ideia de que nada consegue esconder, forçam confissões, vasculham suas
coisas, chegam a violar diários íntimos. Ora, nada mais prejudicial para a criança do que tal investida.
Um pai ou mãe não devem impedir que seus filhos tivessem segredos. Na escola também,
como vimos, a intimidade tende a ser violada, ou pelo menos a ser ignorada. A atual tendência é
observar a criança, fazer relatórios minuciosos, realizar longas entrevistas, exigir que ela se expresse
que fale dela, de sua família, de seus amigos, de seus brinquedos etc.
Se nos adultos, podemos nos defender, é porque construímos fronteiras da intimidade. A criança
também deve construir a sua, e que deve ser poupada de constantes exposições e interrogatórios.
Pode-se dizer que o mal da educação é a indisciplina escolar, e está se expande num intervalo de
variabilidade que pode ir do não querer emprestar a borracha a um colega, ou até falar quando não
foi solicitado, e pela resistência a se sentar-se adequadamente na carteira.
Temos também aquele tipo de indisciplina considerada de natureza violenta, como agressividade física, ou até mesmo furar os pneus do carro do professor. Com tudo, veremos que o problema
de aprendizagem e os de indisciplina torna-se um tanto exagerado.
A indisciplina escolar, nos dias de hoje, está relacionada a fatores biológicos, familiares e
sociais, que por sua vez é a causa dos problemas de aprendizagem.
O modo de agir do professor em sala de aula, mais que suas características de personalidade, que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos. O modo de agir do professor em sala de aula fundamenta-se numa determinada concepção do papel do professor.
(AQUINO, p.113, 1996.)

Neste encontro, de seres vivos, seres humanos, confinados dentro dos limites da classe,
professores e alunos se defrontam, se comunicam se influenciam mutuamente. Mesmo estando limitadas por um programa, um conteúdo, um tempo predeterminado, normas diversas das instituições
de ensino etc. O professor e o aluno interagindo, forma-se arma do processo educativo. Conforme
o rumo que tome o desenvolvimento desta interação, a aprendizagem do aluno pode ser mais ou
menos facilitada, orientada, mais para uma ou outra direção. Por certo, uma relação entre dois polos,
cabe a ambos determinar o clima de sua relação; entretanto, professor e aluno desempenham papéis
diferentes nessa relação “sala de aula” voltada para aprendizagem e cabe ao primeiro tornar mais
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parte das iniciativas, incluindo “dar o tom no relacionamento estabelecido entre eles”.
A educação formal é concebida como um processo ensino aprendizagem em que visa à produção de mudanças comportamentais (aprendizagem) no aluno. O professor não só influencia os
alunos, mas também é influenciado por eles. Portanto, a todo o momento, ação e decisão se misturam.
Da parte do professor, talvez a imagem mais contundente seja a da solidão. O lugar docente
sem a companhia do aluno pode tornar um deserto sem fim. Também o abandono, a sensação de
perda da relação provocada pela apatia do aluno, um dos motivos de ruptura imaginaria doa parâmetros atitudinais docentes.
Já para os alunos, a ausência de movimento e estímulo (talvez o mesmo deserto do professor)
é o principal obstáculo para uma ocupação vivaz do lugar discente.
Também o autoritarismo e a violência simbólica de alguns professores foram apontados como
responsáveis pela sensação de exclusão da relação, além do medo decorrente das situações de
avaliação.
A qualidade da interação professor-aluno estabelecida em sala de aula é fundamental.
A docência é colocada como uma profissão reacional complexa, em que a pessoa inteira é
mobilizada, com afetos, desejos, valores e convicções.
O professor utiliza a si próprio como instrumento de trabalho. É necessário que o professor
cultive atitudes que sustentem a situação relacional: O ouvir, o falar, o olhar, o prezar.
Segundo D’Antola (1989), o país passou por uma grande repressão durante o regime militar;
o estudante não tinha o direito de escolha, opinião ou renovações de ideias, deveria obedecer às
regras estabelecidas pelo o governo.
Com a chegada do regime democrático, abre-se as portas para uma mudança; espaços são
cedidos para debates, novas opções e elaborações de caminhos para atender as necessidades e
interesses da maioria. Começam as dúvidas e inseguranças, sem saber o melhor caminho a seguir,
ou como fazer para acontecer a democracia de verdade, não havia uma receita de soluções prontas
e eficazes.
É implementada ações democráticas para poder evitar o autoritarismo, no entanto, essas
ações desencadearam excessos de liberdade, levando desrespeito e confusão entre conceitos de
autoridade e autoritarismo.
D’Antola (1989) diz que as mudanças de passagem do regime autoritário para o democrático
trouxeram algumas consequências ao nosso país e assim na escola:
Ao ensaiarmos os primeiros passos para ações democráticas é natural que erros sejam cometidos. Corremos o risco de no afã de evitar o autoritarismo, cair no extremo oposto qual
seja, o excesso de liberdade e autoritarismo. (D’ANTOLA, p.49, 1989.)

Neste caso, tanto o autoritarismo como o democratismo não são positivos, pois o autoritarismo
desconsidera os envolvidos, ou seja, pessoas envolvidas não são consultadas, não dão opiniões. Já
no democratismo tem que se consultar todas as decisões e correr risco de considerar as competên257
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cias necessárias para acontecer as ações.
É fundamental o debate, mas tem que ter limites, pois as decisões são tomadas levando em
conta os conhecimentos e experiências acumuladas de outras pessoas, ou seja, temos que aceitar
e confiar nas competências ou eficiências das pessoas que dependemos diariamente, que é uma
decorrência do mundo moderno.
Já a escola carrega uma tradição autoritária, os poderes de decisões estão colocados na
autoridade hierarquicamente superior e as relações se dão de cima para baixo, de forma vertical em
que os alunos dependem das decisões de todos que hierarquicamente estão acima deles; mesmo
sendo os sujeitos das ações da escola, não tomam decisões.
Como resposta desse acontecimento, só os educadores têm as competências para saber o que
é melhor para o aluno; essa competência é obtida através de seu grau de formação e experiências
acumuladas ao longo da vida profissional;
Mas, as relações de poder nas escolas nem sempre funcionam de acordo com os padrões de
competências, nem sempre teoria e prática estão em harmonia, ou seja, valorizando o processo de
aprendizagem do aluno, as causas da indisciplina na sua origem, mas na prática esquecem e agem
de maneira vertical e autoritária.
Não ter vivência da democracia é também um obstáculo para os professores, que se assustam e pensar que deixando a relação horizontal pode perceber a autoridade e o aluno dominar. Isso
realmente pode acontecer se for muito permissível.
Com base nesses fatores os alunos não participam das aulas, são obrigados a ficarem calados,
quietos, são punidos ao se manifestarem, essas punições muitas vezes só servem para resolver os
problemas do professor e da escola, querem alunos disciplinados e adaptados de acordo com as
normas da escola
Em alguns casos as escolas tornam-se chatas para os alunos, sem atrativos; eles não aprendem sentem-se incapazes, infelizes e são reprovados. Isto gera uma insatisfação para os professores
e muitas vezes o diretor leva a culpa. Sendo assim algumas escolas não são consideradas um local
agradável ao aprendizado do aluno. Levando em conta que o clima em sala de aula é um fator muito
importante para uma boa produção em sala de aula.
D’Antola (1989) cita em sua obra, três tipos de clima em sala de aula, permissivo, autoritário
e democrático.
Em climas com características democráticas, os alunos apresentam melhor desempenho, tanto em relação à produção de trabalho, quanto em relação as atitudes. Os psicólogos e professores
chegaram a conclusão de que a permissividade é preferível a permissão limitada.
A medida que as crianças forem (adquiridas) adquirindo maior compreensão sobre o
comportamento poderão participar da demarcação de seus próprios limites. (D’ANTOLA,
p.52,1989).

Sendo assim, mesmo antes de experimentar o clima democrático é necessário ter clareza da
educação e do tipo do homem que se quer formar. No clima democrático professor tem autoridade,
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pois é o educador, tem experiência.
O professor e aluno não são nivelados, porém, deve haver um diálogo e participação do aluno
e não deve haver antagonismos nesta relação. A autoridade é usada para dirigir a classe e tomar um
clima de confiança entre professor e aluno para a aula ser mais produtiva.
A disciplina caótica de nosso país não pode nem ser identificada como laissez faire, pois é
sutilmente direcionada para o caos e está provocando na população brasileira o desalento, a
desesperança, a insegurança e mesmo e o medo de um futuro sombrio, de violência, miséria
e fome. (D’ANTOLA, p.14,1989)

É muito difícil falar de ordem e respeito no momento atual, pois a disciplina que tem o sentido
de ordem, limites; é muito usada por autoridades que abusam do poder e tornam a favorecer a si
próprios e seus membros, sendo que os outros sejam totalmente desfavorecidos.
Deveria ter uma disciplina para os líderes, ou seja, para submetê-los a ordens, limites, respeitar
os valores humanos, conscientizar o povo, não enganar com falsas ofertas deixando o povo cego.
É preciso acontecer uma transformação, e para isso acontecer é necessária uma ajuda mútua,
de várias instituições focando a valorização da população, ou seja, das classes populares. É preciso mudar o processo de disciplina do grande social (sociedade), pois a sociedade está totalmente
corrompida, enfatiza as desigualdades, o racismo, desordem, indisciplina, assim que gera uma disciplina submissa e perturbada. É preciso mudar também a disciplina do médio social (escola), pois
está cheio de falhas, ausente de seu verdadeiro foco. Mudar a disciplina do micro social (mestres)
despreparados, desmotivados, desvalorizados, incapazes de perceber a própria força como agentes
de transformações. E só assim poderá ser mudada a disciplina individual interna e externa dos homens insensíveis, cheios de diferenças, sem vigor para lutar por seus ideais, deixando se corromper.
Por isso é necessária uma mudança na disciplina dos nossos governantes, para que a sociedade seja mais prudente, que haja a igualdade entre as forças opostas e consequentemente teremos
uma escola democrática e homens participativos. Tendo uma sociedade mais justa e equilibrada,
teremos homens respeitados tanto sociais como individual. “O poder é uma relação de forças, torna-se possível porque quem exerce possui a capacidade de aumentar ou diminuir a satisfação das
necessidades de outrem”, (FURLANI, p.17, 1991).
Segundo Furlani (1991), o poder é uma relação entre pessoas de forças que só existem graças
a pessoas que tem a capacidade de alterar ou induzir ao prazer, sendo positivo ou negativo para as
pessoas.
E essa relação de poder nos dias de hoje, torna-se necessária na nossa sociedade moderna.
Entre essas relações de poder é necessário citar a do professor com o aluno, que é prioridade ser comentada neste momento. A autoridade do professor em relação ao aluno ocorre por meio
de uma instituição formal que é a escola, é formada e aceita pela sociedade esta relação de poder,
sendo assim a autoridade é necessária e aceita pela sociedade.
Essa relação acontece também de modo diferencial, levando em conta a competência do
professor através do domínio teórico e prático dos princípios da instituição. Para essa autoridade
acontecer é necessário deixar claro os aspectos da liderança dos envolvidos, suas necessidades,
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objetivos e metas a serem cumpridos pelos alunos e professores. “Já tínhamos claro que a autoridade
é uma atitude humana ante a natureza e o mundo; dói provem sua natureza psicológica. (FURLANI,
p.20, 1991.)”
É claro que está interação de forças entre pessoas não é por meio de materiais violentos, mas
por meios que possam aderir influências no comportamento do individuo que esta exerce.
O conceder do poder nas instituições não diminuem as relações de forças entre pessoas, pois
envolvem costumes, valores, cultura e tudo que está envolvida a sociedade.
Este poder não tem a função só de reprimir ou repreender, é aceito, porque traz algo de bom
para os envolvidos, ou seja, há uma sensação prazerosa.
Há algumas críticas relacionadas a autoridade da escola, que só acontece para alcançar
objetivos relacionados a cumprir atividades de trabalho com planejamento ou métodos científicos
ou técnica mais adequada esquecendo dos princípios que norteiam a boa conduta dos seres participantes da instituição escolar.
A função da escola deveria ser reprodutora para ajudar a todos, ou seja, usar a autoridade
para a libertação coletiva dos favorecidos ao invés de ser para alguns privilegiados e voltar-se para o
desenvolvimento da qualidade de vida humana cultivando o espaço de opção individual e promover
a coletividade.
A autoridade hierarquizada em que o individuo só tem autoridade pela posição, não que necessariamente tenha competência, mas é protegida pela lei. Já a autoridade exercida pelo professor
que tem competência põe seus alunos em uma ação democrática, através da ênfase na liberdade
e igualdade, construindo assim seus conhecimentos por meio de liberdade de expressão de ideia,
sentimento e participação, dando assim oportunidades e igualdade a todos envolvidos. “adas nas
funções, atuadas pelo professor que atua o seu poder.
O professor nega autoridade baseada na competência e da hierarquia que é dada a ele, na
prática em sala de aula. Ele pode recusar o poder que lhe é dada competência, negando-a exercer sua
autoridade, mesmo assim o poder continua sendo exercido dentro da escola e em outras instituições.
No contexto autoritário, o professor tem o domínio do conhecimento. É exigida do aluno a memorização e repetição de fórmulas. O professor acredita que os alunos aprendem quando vão bem
nas provas, mas essa aprendizagem não é duradoura, o aluno só decora e esquece com facilidade
na vivencia fica claro quem dá as ordens e quem obedece, é valorizada a posição hierárquica e os
alunos temem questionar.
A hierarquia é necessária quando necessária quando voltada para a objetivação pedagógica, para princípios de um bom ensino que se baseia no entendimento de que o professor é
responsável técnico-político pela condução do processo de ensino-aprendizagem. (FURLANI, p.38, 1991)

As desigualdades entre educador e educando não deve existir, mas sim o questionamento
torna-se necessário na dinâmica didática. No autoritarismo oculto, o professor não fala no específico, mas no geral. A hierarquia continua e como está não dá ênfase, a responsabilidade de aprender
passivamente fica por conta do aluno e o professor fica responsável por transmitir os conhecimentos
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de forma conteudista e quantitativa.
No modelo permissivo, tudo é permitido ao aluno pode se expressar, tudo acontece de forma
espontânea sem limite. Sendo assim os alunos ganham o poder. O professor não assume o seu papel,
observa, ouve o aluno, mas de fato não acontece uma aprendizagem significativa, pois a dinâmica,
na prática didática não será suficiente para a aprendizagem acontecer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos perceber que os autores da obra citadas, na maioria concorda que tanto a escola
como a família são fundamentais para a formação disciplinar da criança.
Claro que cada um exercendo a sua função. A escola com a função de passar o conhecimento
científico e a família com a tarefa de ensinar a criança os valores morais e afetivos.
A família tem que estar mais atenta as atitudes de seus filhos desde pequenos, não pode fazer todas as suas vontades. Serem firmes em suas decisões e nunca voltar atrás do que decidiram.
Deve dar tarefas aos seus filhos conforme sua idade e preencher o seu tempo com algo útil para seu
desenvolvimento, colocar limites e saber dizer não na hora certas.
O ambiente escolar deve ser adequado ao aluno, na organização do espaço material e no
relacionamento entre professores e alunos. O professor deve valer-se de alguns fatores estimulantes como: Aspectos pessoais, capacidade de comunicação e de ter conhecimento do conteúdo a
ministrar em sala de aula.
É fundamental que a escola estabeleça regras e regulamentos para que o trabalho educativo
seja realizado de forma organizada e coerente. O fim da indisciplina começa quando a criança e os
adolescentes são ouvidos, conhecer o objetivo de cada atividade e negociam a melhor maneira de
atingi-los.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo destacar a importância da estimulação psicomotora mediante o
desenvolvimento das praxias global e distal na educação infantil, apontando o que há de consenso
sobre esta temática na atualidade. A identificação dos distúrbios da aprendizagem e de eventuais
distúrbios neuromotores q u e passa diretamente por uma avaliação e diagnóstico das
praxias na criança. No entanto, o que se observa é que esta temática ainda não tem sido
levada em consideração tanto quanto sua importância requer, uma vez que ainda são poucos
os profissionais especializados no estudo das praxias e seus distúrbios. Assim, é de grande
necessidade que o perfil psicomotor das crianças em idade escolar possa ser pesquisado de
forma precoce, buscando identificar, acompanhar e tratar aqueles casos em que os distúrbios se
mostrem presentes, caso contrário, o prejuízo para o processo ensino-aprendizagem será sobremodo
grande para o futuro desta criança.
Palavras-chave: Praxias; Praxia Global; Praxia Fina; Distúrbios Psicomotores; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
A psicomotricidade está presente nos menores gestos e em qualquer atividade que
envolva a motricidade da criança, destinando-se ao conhecimento e ao domínio do seu corpo.
Conforme as sensações experimentadas em cada situação, a criança vai tomando consciência
das realidades externas, do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio dele, localizando-se no tempo e no espaço (DIAS, 2009).
O movimento é construído em função de um objetivo e transforma-se em comportamento
significante, a partir de uma intenção como expressividade íntima. O movimento influencia a maturação do seu sistema nervoso que é, no seu acabamento e formação individual, função das
relações e correlações entre a ação e a representação. Tais concepções realçam a importância crucial
do desenvolvimento psicomotor nos três primeiros anos de vida. Andar, correr, saltar, falar, enfim
utilizar o corpo como meio excilibris de expressão, que gradualmente vai integrando funções
neuro e perceptivo-motoras que estão na base de muitas aprendizagens escolares (DIAS, 2009).
Santos (2012) afirma que a dificuldade de aprendizagem para desenvolver atividade simples
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de coordenação motora dos alunos que entram na escola na alfabetização, não tem obtido a
verdadeira atenção merecida, uma vez que não são oferecidos cursos de capacitação direcionados
a referida área.
Na identificação das dificuldades de aprendizagem, mostra-se imprescindível que quem convive
com a criança que sofre deste problema esteja preparado para compreender as suas características e responder às suas necessidades específicas, designadamente promovendo a criação de
contextos educativos e pedagógicos individualizados, que estimulem o desenvolvimento
pessoal e social, a aprendizagem e o sucesso escolar e profissional (COELHO, 2011).
De uma forma geral, o processo de ensino deve exercer no educando o estímulo e a
motivação para novas descobertas. Essa interação entre ensino, aprendizagem e estimulação
depende da criatividade do educador para inovar nos métodos e técnicas didático-pedagógicos.
A aprendizagem representa a aquisição de conhecimentos e ocorre quando na mediação
pedagógica houver a atribuição de significado ao conteúdo aprendido, uma aprendizagem que
provoca mudança no comportamento, em atitudes e na personalidade. Assim, a aprendizagem
possibilita as experiências vividas ou com os conhecimentos já adquiridos.
A criança em fase escolar geralmente se encontra em um processo de transição entre
a teoria e a prática extrema que determinaria a fase adulta. Se estas necessidades são satisfeitas
imediatamente pelos adultos, as outras, referentes à construção de conhecimentos sobre o mundo
que descobre pouco a pouco, serão satisfeitos apenas por intermédio destes, por meio da educação.
Mais especificamente, no mundo moderno, que historicamente foi construindo uma
visão de criança e a ela destinando um espaço específico e longe da produção social, a educação
desta tem-se utilizado de um recurso pedagógico bastante rico, por meio do qual as crianças
podem apropriar-se do mundo não diretamente, mas ativamente por representação.
Para Rezende (2012), a adoção de estratégias que favoreçam a participação e desempenho
do aluno nas atividades do contexto escolar, oferecidas por profissionais capacitados até
mesmo de áreas distintas da educação, podem construir e auxiliar o desenvolvimento do processo de inclusão escolar e influenciar esse cotidiano, que tem sido um aspecto influenciador
em outras áreas de desempenho da criança. Nesse sentido, a atuação do profissional por meio
da criação de contextos educativos e pedagógicos individualizados, que estimulem o
desenvolvimento pessoal e social, a aprendizagem e o sucesso escolar e profissional
nestes casos é algo essencial.
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
Os autores Fonseca, (1995) e Gualberto, (2003), afirmam que a fase ideal para trabalhar
todos os aspectos do desenvolvimento motor, intelectual e socioemocional é do nascimento aos
oito anos de idade. Este período é propício para desenvolver dificuldades de aprendizagens,
sendo importante observar todo o contexto em que a criança vive. Se as dificuldades não
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forem exploradas e trabalhadas a tempo, poderão surgir déficits na escrita, na leitura, no
cálculo matemático, na socialização, entre outras.
Aquino et al (2012) afirmam que é essencial que se estimule a criança nos aspectos de
coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, noções de espaço e tempo, para que ela possa
desenvolver suas funções psicomotoras e utilizar essas habilidades em várias situações. O esquema corporal permite à criança se sentir bem na medida em que seu corpo lhe obedece e se
tem domínio sobre ele e quando o conhece bem e pode utilizá-lo para alcançar um maior poder
cognitivo. Assim, a criança aprende a conhecer e a diferenciar seu próprio corpo como um todo
também a sentir suas possibilidades de ação.
Conforme Simões et al (2008), a BMP, de Fonseca, é composta de sete fatores psicomotores ou habilidades motoras: tonicidade, equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, organização espacial e temporal e praxia global e fina, cada um deles com subfatores que caracterizam
as tarefas a serem avaliadas.
Souza et al (2010) afirmaram ser imprescindível a preocupação com o desenvolvimento
das habilidades motoras fundamentais das crianças levando em consideração a grande contribuição que um bom desenvolvimento dessas habilidades motoras para a criança durante o
processo de aprendizagem de gestos esportivos.
O desenvolvimento motor da criança deve ser testado de uma forma compatível com a sua
idade, com o tempo acrescentando desafios para estimular novos movimentos, mas tudo de acordo
com a sua idade, sem que ultrapasse sua capacidade de superar. Aleixo et al (2012) apontaram que
a avaliação permite não só detectar o rendimento motor, mas também a qualidade da integração sensorial e psicomotora que evidencia a integridade do cérebro, desde o tronco cerebral aos hemisférios
cerebrais. Em seu estudo, Aquino et al (2012) sugerem que as atividades psicomotoras objetivadas
podem ser utilizadas como ferramenta na educação infantil, uma vez que há um consenso na literatura
que essas práticas auxiliam a criança se desenvolver de forma integral e harmoniosa.
O DESENVOLVIMENTO MOTOR E O APRENDIZADO
De acordo com Santos et al (2004) é na infância, especialmente no início do processo de
escolarização, que ocorre o desenvolvimento das habilidades motoras, que possibilita à criança um
amplo domínio do seu corpo em diferentes atividades, como: saltar, correr, rastejar, chutar uma bola,
arremessar um arco, equilibrar-se num pé só, escrever, entre outras.
Além do exposto, Martin et al (2004) acrescentam que a aquisição de habilidades motoras
está vinculada ao desenvolvimento da percepção do corpo, espaço e tempo, e essas habilidades
constituem componentes de domínio básico tanto para a aprendizagem motora quanto para as atividades de formação escolar.
Portanto, ao conquistar um bom controle motor, a criança estará construindo as noções básicas para o seu desenvolvimento intelectual. Por isso, o fato de se proporcionar o maior número
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de experiências motoras e psicossociais às crianças, estará se prevenindo que estas apresentem
comprometimento de habilidades escolares (BATISTELLA, 2001).
Gregorio et al (2002) assinalam que no contexto escolar, a prática da educação motora tem
influência no desenvolvimento de crianças com dificuldades escolares, como problema de atenção,
leitura, escrita, cálculo e socialização e consideram que o acompanhamento da aptidão motora de
crianças em idade escolar constitui atitude preventiva para profissionais envolvidos com a aprendizagem.
Os autores Duzzi et al (2013) destacam a importância da praxia fina, já que está diretamente
relacionada com a preensão correta do lápis no ato da escrita. No entanto, afirmam que este aspecto,
infelizmente, parece que não vem sendo bem trabalhado ou valorizado pela escola na atualidade.
Como se sabe, a preensão do lápis interfere em vários aspectos relacionados ao grafismo, notadamente no que diz respeito à qualidade do traçado, tamanho da letra, visualização do que se escreve
e fadiga muscular.
A aquisição da escrita – praxia considerada particularmente complexa – exige a educação da
função de ajustamento, ou seja, antes que a criança aprenda a ler, o trabalho psicomotor terá como
objetivo proporcionar-lhe uma motricidade espontânea, coordenada e rítmica, que evitará problemas
de disgrafia. As ações coletivas que se desenvolvem em áreas amplas, favorecem, evidentemente,
a colocação de problemas concretos de espaço, cujas soluções anteriormente vividas, transpostas
depois para o plano simbólico, servirão mais tarde de apoio à entrega na fase das operações formais
(LE BOULCH, 1987).
A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A aprendizagem é um processo complexo que depende de uma série de habilidades e aptidões
da criança. Uma dessas habilidades está calcada no movimento, ou seja, no desenvolvimento motor. A criança quando está iniciando a leitura e a escrita, necessita de estar preparada para receber
aquele conhecimento, e para isso, existe o período pré-escolar que auxilia no desenvolvimento de
algumas aptidões.
Berleze et al (2007) apontam alguns fatores que influenciam e atrasam o processo de evolução
desse desenvolvimento. Alguns estudos mostram que a obesidade é um deles – fator que deve ser
visto com muita cautela pois não existem estudos tão aprofundados –, outro fator é a limitação da
criança a espaços físicos diferentes, é a falta de exploração do próprio corpo, falta de aptidão física.
Para os autores Souza (2012), Fonseca (2008) e Berleze et al (2007), ao longo do último
século estudos revelam a importância da melhoria da aptidão física e do desenvolvimento, pois os
dois estão interligados; quando se evolui a aptidão logo obtém-se a melhoria nas capacidades funcionais motoras (agilidade, força, velocidade, flexibilidade e potência aeróbica) do indivíduo, assim
ajudando nas realizações de outras tarefas. No que diz respeito ao desenvolvimento motor, em um
dos estudos de Bronfenbrenner e Morris (1998) os autores citam um modelo bidirecional, em que
crianças influenciam o próprio ambiente ao mesmo tempo em que são influenciadas por ele. Com
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isso observa-se que mesmo determinando espaços físicos diferentes para as crianças brincarem,
as formas como elas exploram e se adaptam a cada um deles é impressionante.
Na visão de Oliani e Navarro (2009), é essencial que o desenvolvimento motor seja incentivado
desde os primeiros anos dentro da escola e o profissional deve estar ciente que seu papel vai além
de promover atividades que desenvolvam o lado físico. Suas ações podem e devem desenvolver a
criança de uma maneira integral, favorecendo assim, a aprendizagem em todas as outras disciplinas.
Nesta fase, é importante que a criança aprenda a fazer alguns movimentos que a auxiliarão
quando tiver de ler e escrever, por isso, as atividades da pré-escola focam a pintura, o recorte, a
colagem, as brincadeiras, o parquinho, danças, jogos, etc. O exercício de pintura, por exemplo, ajuda
no desenvolvimento da coordenação motora que a criança precisará para escrever. Para uma boa
aprendizagem, faz-se então necessário desenvolver certas habilidades da criança.
Na visão de Barbosa (2010), a atividade educacional do (a) professor (a) de Educação Infantil
precisa ser compreendida a partir da relação teórico-prática, assumida como uma relação recíproca,
em que a prática é referência vital para a organização do pensamento teórico de todo professor, mas
que, ao mesmo tempo, não pode ocorrer isolada desse processo de análise e síntese proporcionada
pelo ato cognoscitivo. Ao constituírem suas práticas pedagógicas, assumindo uma metodologia de
trabalho e fazendo escolhas quanto ao direcionamento dos processos e atividades necessários para
o desenvolvimento do trabalho cotidiano na instituição de educação infantil, os professores podem
analisar e compreender esse processo e seus desdobramentos numa perspectiva ampla, criativa e
crítica.
Santos (2012) aponta que a estimulação psicomotora na Educação Infantil tem então por
objetivo a utilização do corpo como via de comunicação com o mundo, para colocar a criança em
situações variadas de exploração e experimentação concretas, apropriando-se e resgatando sua
memória motora, cognitiva, emocional e social. As crianças, por meio das brincadeiras e do faz-de-conta, resgatam as suas vivências, transformando-as ou reelaborando-as.
Assim, Barbosa (2008) define a estimulação do desenvolvimento psicomotor vital desde a
mais tenra idade:
“A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação básica para a escola
primária. Ela condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e escolares: estas não podem ser conduzidas a bom termo se a criança não tiver conseguido tomar consciência do
seu corpo, lateralizar-se, situar-se no espaço, dominar o tempo; se não adquirido habilidade
suficiente coordenação de seus gestos e movimentos. A educação psicomotora deve constituir privilégio desde a mais tenra infância; conduzida com perseverança, permite prevenir
certas inadaptações, sempre difíceis de melhorar quando já estruturadas...” (BARBOSA,
2008).

Diante disso, a escola tem um papel de extrema importância, pois influencia diretamente no
desenvolvimento do aluno, podendo ajudar na melhoria da aptidão física, e do desenvolvimento
psicomotor utilizando jogos lúdicos, brincadeiras que estimulam o lado cognitivo, motor e socioafetivo da criança.
O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
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O corpo é a primeira forma de linguagem da criança, é por meio dele que ela introduz sua
comunicação com o meio. De acordo com Simões et al (2008) nos primeiros anos de escolarização, principalmente na educação infantil (pré-escola), a atividade motora é muito importante
para que o ser humano em desenvolvimento possa estabelecer relações com o ambiente que o
rodeia. Brincadeira de corre como pega-pega, de roda como o “lenço atrás”, pular corda, andar
de bicicleta, malabarismo com duas ou três bolas possibilitam essa interação tão necessária. As
brincadeiras são um modo básico pelo qual as crianças tomam consciência de seus corpos e de
suas capacidades motoras. Nesse contexto, brincar serve também de importante meio para desenvolver habilidades motoras refinadas e rudimentares. As habilidades motoras, tanto as grossas,
que envolvem a participação de todo o corpo, quanto as finas, que requerem precisão para atingir a
meta, são adquiridas por meio da interação dos sistemas orgânicos com a tarefa e o ambiente.
Segundo Oliveira e Souza (2013) a psicomotricidade não se limita apenas a movimentação
para o desenvolvimento do corpo, ela também é responsável pelo desenvolvimento da mente
e até mesmo do comportamento da criança, e está associada dessa forma a afetividade e a
formação de personalidade da criança.
Abordar a psicomotricidade na aprendizagem é importante, pois ela explica como a criança
busca experiências com seu próprio corpo, seja para movimentar-se, seja para se expressar. Duzzi
et al (2013) ressaltaram que a psicomotricidade tomada como educação de base apresenta-se
não só como fator interventivo, mas também comofator preventivode dificuldadedeaprendizagem
e, consequentemente, como meio de minimizar os custos (materiais e psicológicos) envolvidos
com a criança que não aprende.
Sabe-se também que, por certo, o lúdico tem a capacidade de ampliar a criatividade na
educação, reconhecidamente uma das características menos destacadas quanto à prática em
pedagogia e altamente requerida a partir das atuais correntes pedagógicas.
Alencar e Fleith (2003) consideram que “as atividades lúdicas favorecem a inter-relação
entre os fatores relacionados à inteligência, do conhecimento, da personalidade, da motivação
e do contexto ambiental”. Assim, entende-se que o lúdico pressupõe originalidade e processos criativos dos fatores cognitivos, de personalidade e, principalmente, dos fatores sociais no
processo de construção da aprendizagem.
Segundo Oliveira e Souza (2013), algumas atividades proporcionam às crianças a criação
e a interpretação do mundo em que vivem, sendo aconselhável ensino mediante atividades lúdicas,
jogos para trabalhar o desenvolvimento motor e desempenhar uma aprendizagem eficiente.
Ainda, segundo as autoras, as atividades recreativas, lúdicas e que respeitem o gostodacriançaproporcionambem-estar, favorecemo desenvolvimento corporal e mental, melhoram a
aptidão física, a socialização, a criatividade, dentre outros fatores importantes para a aprendizagem.
Assim, o uso da ludicidade poderia favorecer ao professor novos métodos para diversificar as
aulas, a partir do uso de linguagens visuais e sonoras diversificadas como brincadeiras,
cantos e expressão corporal, como instrumento de ensino. Da mesma forma, atividades rítmicas
devem ser trabalhadas de forma a causar descontração, prazer, calma e confiança, além de
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trabalhar a concentração e atenção. São exemplos de atividades físicas que promovem um
bom equilíbrio psicológico e emocional na criança: rolar, balançar, dar cambalhotas, se equilibrar
em um pé só, andar para os lados, equilibrar e caminhar sobre uma linha no chão etc.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação psicomotora é fundamental na vida da criança, e está refletida no seu histórico
de vida, o desenvolvimento da criança, a forma de relacionar-se com o mundo e com as pessoas, sua forma de pensar e atuar, expressando as suas sensações e sentimentos, e utilizando
o corpo como instrumento rico e significativo para a comunicação.
De grande importância tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, a
educação psicomotora é um recurso para que o professor desenvolva o seu trabalho. Por intermédio
de atividades perceptivas e motoras, proporciona a criança melhor organização e atitude adaptativa
no seu ingresso e permanência na escola. É uma atividade preventiva que propicia o desenvolvimento
das capacidades básicas, sensoriais, perceptivas e motoras. Por meio da educação psicomotora,
o profissional de educação poderá atuar em conjunto com a criança, buscando o equilíbrio e
a melhoria do comportamento motor da criança, ajudando-a a desenvolver suas habilidades
e ações mais complexas.
As fases e os estágios cronológicos das crianças devem ser respeitados, o que contribui
consideravelmente para que ocorra o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivo, motor e
psicomotor. A criança evolui suas habilidades motoras, na sua troca com o meio, conquistando aos
poucos e ampliando sua capacidade de se adaptar, o espaço físico é importante nesse processo,
bem como a diversidade de materiais e de jogos lúdicos. O exercício físico também é um fator
importante nesse processo, auxiliando no desenvolvimento mental, corporal e emocional, do ser
humano e em especial da criança.
Aos educadores infantis cabe lembrar, que criança não aprende e cria somente por
imitação, devem oferecer brincadeiras criativas em um ambiente de aceitação, integração e liberdade, deixando as crianças livres para expressar sua imaginação
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RESUMO
A globalização da sociedade remete a necessidade de aprender continuamente. E neste sentido o
presente artigo, aborda a importância da gestão educacional se apropriar das tecnologias da informação da comunicação (TICs), envolvendo a equipe escolar e a comunidade escolar, num processo multidisciplinar de construção de conhecimento, onde as novas tecnologias passam a ser uma
ferramenta didática pedagógica da educação da escolar. Sendo o objetivo principal promover um
processo de reflexão e ação sobre gestão democrática com a inserção das TIC’s na escola, apresentando sua utilização e seus resultados na aprendizagem, para maior acesso ao aprendizado. Usar
as tecnologias, sobretudo via redes, ultrapassa os limites impostos pelo espaço-tempo. Na prática
pedagógica, essa constatação implica redefinir a formação do profissional da educação de forma
que este, ao atuar no ensino superior, compreenda as potencialidades das TICs, pela apropriação
e uso delas. Afinal, estas podem dar suporte para a comunicação entre educadores, pais, membros
da comunidade externa e criar um fluxo de informações; trocar experiências que fundamentem a
tomada de decisões; realizar atividades colaborativas cuja produção permita enfrentar os problemas
da realidade; desenvolver projetos inovadores relativos à gestão administrativa e pedagógica; enfim,
favorecer a construção do conhecimento pelos alunos. Esta pesquisa tem o embasamento teórico
de renomados autores como Moran (2003) e Almeida (2004) entre outros.
Palavras-chave:Tecnologia, Comunicação, Inserção, Globalização, Informação.
INTRODUÇÃO
“Hoje é consenso que as novas tecnologias de informação e comunicação podem potencializar a mudança do processo de ensino e de aprendizagem e que, os resultados promissores em termos de avanços educacionais relacionam-se diretamente com a ideia do uso
da tecnologia a serviço da emancipação humana, do desenvolvimento da criatividade, da
autocrítica, da autonomia e da liberdade responsável.” (ALMEIDA e PRADO, 1999, p. 1).

Dessa forma, as grandes e continuadas transformações sociais, científicas e tecnológicas passaram a exigir um novo modelo de escola e, consequentemente, um novo perfil de profissional, com
formação e conhecimentos específicos para a área da educação. Por isso, é extremamente necessário que toda a equipe escolar, conheça e consiga utilizar as tecnologias existentes para aumentar
os benefícios de toda a unidade escolar, principalmente a integração entre o aluno e o professor.
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Nesse sentido, este artigo tem por objetivos: Analisar a bibliografia existente sobre as Tecnologias existentes para a Educação Escolar e; investigar a importância do uso destas tecnologias
para a eficiência dos recursos tecnológicos na sala de aula.
O uso das novas tecnologias que, em um primeiro momento, se parece com um complicador
a mais na árdua tarefa de ensinar, acaba se mostrando uma solução simplificadora na medida em
que pequenas ações vão se somando e produzindo uma escola mais dinâmica, com um ensino de
melhor qualidade e possibilitando a alunos com dificuldade de comunicação a executar tarefas de
uma forma diferente.
Muitos professores têm tanta dificuldade em lidar com essas novas tecnologias implementadas
nas escolas e isso lhes dá, assim, a falsa impressão de que a tecnologia é um complicador a mais
e, por isso, quanto menos tecnologia mais simples será o processo de aprendizagem dos alunos.
Mas esse é um erro conceitual que a prática vem mostrando ser danoso.
Os docentes que abraçaram o uso das novas tecnologias e modernizaram tanto a prática pedagógica quanto os processos ensino aprendizagem descobriram que é possível realizar as mesmas
tarefas que antes com um esforço muito menor e, além disso, perceberam que as novas tecnologias
também criam possibilidades que não existiriam sem elas.
Investir no uso das novas tecnologias não demanda a elaboração de projetos mirabolantes
e nem a necessidade de recursos exorbitantes. Esse investimento pode ser gradual, com pouco ou
nenhum recurso, e não precisa estar atrelado a um projeto específico da Secretaria de Educação,
da Diretoria de Ensino ou de alguma instituição paralela.
Acreditamos que, o novo conceito de utilização desta tecnologia associa-se à democratização
e à participação consciente e responsável de toda a comunidade escolar, em ações articuladas e
conjuntas, visando a um ensino de qualidade. Dessa forma, o uso adequado das tecnologias pode
proporcionar maior rapidez e eficiência nos processos de aprendizagem e comunicação de uma forma geral, como exemplo: WhatsApp, Google Forms, App da própria Secretaria da Educação (SGP
e CMSP), Google Classroom, Teams, e os demais meios de comunicação virtual.
Assim sendo, o professor pode programar um projeto de uso das novas tecnologias a partir
do levantamento dos usos atuais dessas tecnologias e de um plano de ação, ou plano de aula, que
tenha como objetivos, pelo menos:
•

A inclusão digital de alunos e professores da escola

•

A informatização dos dados dos alunos e dos professores e a correspondente geração de
relatórios administrativos e pedagógicos

•

O uso da Internet e de seus recursos Web 2.0 e a implementação de meios de comunicação eficazes com alunos, professores e com a comunidade.

E estas ações podem permitir implementar esse plano de ação, como:
•

Abertura/modernização da Sala de Informática da escola ao uso dos alunos e professores.
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•

Estabelecimento de parcerias estratégicas com a comunidade.

•

Disponibilização de recursos tecnológicos aos professores e aos alunos.

•

Inserção das TICs nos projetos pedagógicos da escola.

EDUCAÇÃO ESCOLAR E AS EXIGÊNCIAS DA SOCIEDADE ATUAL
Os avanços das tecnologias nos últimos anos têm potencializado as mudanças em nossa sociedade, mudanças essas que ocorrem cada vez mais rápido, e as escolas são chamadas a enfrentar
o desafio de inseri-las no dia a dia da escola de forma a fazer o uso destas para melhorar a oferta de
seus serviços. Dessa forma, a função da escola, assim como a dos sujeitos que fazem parte dessa
instituição, nos faz refletir sobre as funções da educação em meio à sociedade, chamada hoje, de
sociedade da informação e / ou sociedade do conhecimento.
Partimos do princípio de que a escola foi responsável ela transmissão do conhecimento produzido historicamente ao longo do tempo, e, sobretudo, pela renovação deste, não sendo possível
ignorar as mudanças que ocorreram e ocorrem no conhecimento decorrente das transformações
sociais e, principalmente, tecnológicas das últimas décadas, o que requer adaptações rápidas da
escola em virtude das demandas de uma sociedade em transformação.
Como afirma Almeida e Alonso (2007):
A formação assim definida requer, das pessoas, o desenvolvimento do potencial cognitivo,
capacidade criativa e uma competência especial para mobilizar e articular recursos pessoais. Essa visão do problema sugere que a educação esteja centrada no processo de desenvolvimento humano e implica a potencialização das faculdades pessoais, o desenvolvimento
de capacidades e competências necessárias para enfrentar os desafios da sociedade atual
(ALMEIDA E ALONSO, 2007, p. 24).

Assim sendo, os profissionais que trabalham na escola, especialmente os professores não
podem ficar aquém do uso das tecnologias e sim, devem saber utilizá-las de forma a maximizar os
processos pedagógicos das instituições das quais são docentes.
Sobre a dificuldade apresentada pelos professores e gestores, Antônio (2009) afirma:
Muitos gestores têm tanta dificuldade em lidar com essas novas tecnologias quanto o corpo
docente da escola e isso lhes dá, assim como dá ao corpo docente, a falsa impressão de
que a tecnologia é um complicador a mais e, por isso, quanto menos tecnologia mais simples será o processo de gestão da escola. Mas esse é um erro conceitual que a prática vem
mostrando ser danoso. (ANTONIO, 2009, p.1).

Por isso, o professor tem importância crucial no processo de implementação de recursos que
possibilitam o uso da tecnologia, pois atua como um mediador que compreende as dificuldades para
se instaurar uma nova demanda na escola e atua como um agente de inovação que compreende a
necessidade evolutiva urgente no sistema de ensino atual e é imprescindível que toda a equipe escolar invistam no uso das novas tecnologias, pois como apresentado por Almeida e Alonso (2007) e
Antônio (2009) respectivamente, cabe aos profissionais da escola se qualificarem-se e tornarem-se
capacitados

para o uso de tais tecnologias, porque a ideia de que sem o uso das novas tecnologias,
a prática escola será mais simples, tem demonstrado ser um erro na prática.
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Nesse sentido Antônio (2009) continua:
Escolas que abraçaram o uso das novas tecnologias e modernizaram tanto a prática pedagógica quanto os processos administrativos descobriram que é possível realizar as mesmas
tarefas que antes com um esforço muito menor e, além disso, perceberam que as novas
tecnologias também criam novas possibilidades que não existiriam sem elas. (ANTONIO,
2009, p. 2).

Podemos observar assim, que o uso das tecnologias é na realidade uma exigência da sociedade
moderna e se todos os educadores souberem utilizá-las, conseguiram realizar as tarefas pedagógicas com mais rapidez, eficiência e muito menos esforço, e com um ganho de aprendizagem muito
maior. É importante que o professor entenda também que o fato de a escola estar equipada com os
mais modernos recursos não é sinônimo de melhoria na qualidade de ensino. Os aparatos podem
dinamizar o processo de aprendizado, mas isso não é fator para se eliminar as práticas pedagógicas.
O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NOS PROCESSOS ESCOLARES
Segundo Antônio (2009):
Investir no uso das novas tecnologias não demanda a elaboração de projetos mirabolantes e
nem a necessidade de recursos exorbitantes. Esse investimento pode ser gradual, com pouco ou nenhum recurso, e não precisa estar atrelado a um projeto específico da Secretaria de
Educação, da Diretoria de Ensino ou de alguma instituição paralela. (ANTONIO, 2009, p. 2).

Assim sendo, o investimento no uso das novas tecnologias, pode e deve partir da iniciativa dos
gestores e docentes escolares. Como exposto acima, o seu uso não demanda grandes investimentos,
pelo contrário pode ser gradual e com pouco ou nenhum recurso.
Nesse sentido, segundo Almeida (2004, p. 2),
o envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de inserção das TIC na escola em seus âmbitos
administrativo e pedagógico e, ainda, na criação de condições para a formação continuada
e em serviço dos seus profissionais, pode contribuir e significativamente para os processos
de transformação da escola em um espaço articulador e produtor de conhecimentos compartilhados. (ALMEIDA, 2004, p. 2),

Dessa forma, cabe ao Gestor escolar articular o uso eficiente das tecnologias, para se implementar um projeto que viabilize o uso delas é necessário.
Segundo o autor, este projeto deve contemplar pelo menos os objetivos abaixo:
•

A inclusão digital de alunos e professores da escola;

•

A informatização dos dados dos alunos e dos professores e a correspondente geração de
relatórios administrativos e pedagógicos;

•

O uso da Internet e de seus recursos Web 2.0 e a implementação de meios de comunicação
eficazes com alunos, professores e com a comunidade. (ANTONIO, 2009, p. 2).

E dentre as ações que os gestores escolares devem viabilizar, ainda segundo Antônio (2009),
podemos destacar:
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•

Abertura da Sala de Informática da escola ao uso dos alunos e professores;

•

Estabelecimento de parcerias estratégicas com a comunidade;

•

Disponibilização de recursos tecnológicos aos professores e aos alunos;

•

Inserção das TICs nos projetos pedagógicos da escola. (ANTONIO, 2009, p. 2).

Dessa forma, pode-se perceber que os Gestores Escolares não precisam ser exímios utilizadores de todas as tecnologias existentes, o que eles devem sim ser e saber fazer é administrar o
uso de tais tecnologias na escola para maximizar os processos de gestão e propiciar aos alunos e
professores a oportunidade de utilizar e se capacitar para sua utilização eficiente, na qual todos irão
aprender.
O USO DAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO PEDAGÓGICO
O que as novas tecnologias podem auxiliar no processo pedagógico da escola? Pensando
nesta questão podemos refletir que:
(...) Há um segundo nível de comunicação do colégio pela Internet, que é com a comunidade local: com as famílias dos alunos, com as associações, empresas, grupos organizados,
igrejas e outras instituições que estejam localizadas perto da escola. Cada vez é mais importante que a escola se integre na comunidade local, que crie laços com pessoas e grupos
significativos, que traga os pais para o colégio, que abra seus espaços para atividades de
lazer e culturais, principalmente nos fins de semana e nas férias. E a página na Internet pode
ser um espaço privilegiado de informação e de comunicação. Não basta só informar quais
atividades existem, mas criar caminhos de comunicação, principalmente através de e-mail,
listas de discussão, fóruns e chats.
Num terceiro nível, a página da escola focaliza diretamente os professores, os alunos e os
funcionários, isto é, a comunidade de ensino-aprendizagem. Há áreas de informação e de
comunicação. De informação, são importantes a Biblioteca Virtual, com bases de dados com
livros digitalizados, artigos, endereços na Internet, comentados, banco de imagens e sons.
Cada professor pode ter uma página pessoal com suas disciplinas, atividades, projetos e
materiais específicos. Pode haver também áreas de comunicação como listas de discussão,
fóruns e chats.
Os alunos têm acesso à Biblioteca Virtual, onde há também atividades e projetos relacionados à série em que se encontram e a cada área de aprendizagem. Geralmente a área do
aluno na Internet é dividida por níveis: educação infantil, primeira a quarta série, quinta a
oitava, ensino médio. Em cada série há uma área para acesso a materiais de cada professor,
a comunicação com professores e até plantão de dúvidas (atendimento on-line). Os alunos
também podem divulgar suas produções principais: pesquisas, projetos, visitas. Os alunos
também podem comunicar-se por e-mail, listas de discussão, chats com professores e com
outros colegas. (MORAN, 2003, p. 158).

Observamos assim que o processo pedagógico será muito beneficiado se forem utilizados
como citado anteriormente por Moran (2003), a Internet, onde pais, comunidade, professores e
alunos podem se comunicar por meio de fóruns e chats. Além disso, podem ser criadas bibliotecas
virtuais com o acervo bibliográfico existente na escola, por meio do qual os alunos podem realizar
pesquisas sem precisar ir à escola. Outro fator positivo é também a utilização de aplicativos, onde
os professores podem colocar atividades extras, realizar um plantão de dúvidas para os alunos de
forma online. E tudo isso de forma integrada onde todos podem conversar entre si, inclusive colegas
com outros colegas de outras turmas e/ou séries.
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Salientamos que estes programas já estão disponíveis no mercado, entretanto, quem os utiliza
são as universidades e as escolas particulares. Entretanto isso não impede iniciativas pessoais, pois
muitos professores disponibilizam para seus alunos, blogs que possuem atividades extras, e alguns
ainda têm aulas online para servir como plantão de dúvidas. Mas são ainda inciativas tímidas, e por
isso entendemos que cabe ao gestor escolar dar este passo tão importante, que na verdade é uma
exigência da sociedade atual, pois a tecnologia na escola deve estar a serviço antes de tudo da
Pedagogia como um todo.
A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA PEDAGOGIA
A Internet é um espaço virtual de comunicação e de divulgação. Hoje é necessário que cada
escola mostre sua cara para a sociedade, que diga o que está fazendo, os projetos que desenvolve
a filosofia pedagógica que segue, as atribuições e responsabilidades de cada um dentro da escola.
É a divulgação para a sociedade toda. É uma informação aberta, com possibilidade de acesso para
todos em torno de informações gerais. Há um segundo nível de comunicação do colégio pela Internet, que é com a comunidade local: com as famílias dos alunos, com as associações, empresas,
grupos organizados, igrejas e outras instituições que estejam localizadas perto da escola. Cada
vez é mais importante que a escola se integre na comunidade local, que crie laços com pessoas e
grupos significativos, que traga os pais para o colégio, que abra seus espaços para atividades de
lazer e culturais, principalmente nos fins de semana e nas férias. E a página na Internet pode ser
um espaço privilegiado de informação e de comunicação. Não basta só informar quais atividades
existem, mas criar caminhos de comunicação, principalmente por meio de e-mail, listas de discussão,
fóruns e chats. Num terceiro nível, a página da escola focaliza diretamente os professores, os alunos e os funcionários, isto é, a comunidade de ensino-aprendizagem. Há áreas de informação e de
comunicação. De informação, são importantes a Biblioteca Virtual, com bases de dados com livros
digitalizados, artigos, endereços na Internet, comentados, banco de imagens e sons. Cada professor pode ter uma página pessoal com suas disciplinas, atividades, projetos e materiais específicos.
Pode haver também áreas de comunicação como listas de discussão, fóruns e chats. Os alunos têm
acesso à Biblioteca Virtual, onde há também atividades e projetos relacionados à série em que se
encontram e a cada área de aprendizagem. Geralmente a área do aluno na Internet é dividida por
níveis: educação infantil, primeira a quarta série, quinta a oitava, ensino médio. Em cada série há
uma área para acesso a materiais de cada professor, a comunicação com professores e até plantão
de dúvidas (atendimento on-line). Os alunos também podem divulgar suas produções principais:
pesquisas, projetos, visitas. Os alunos também podem comunicar-se por e-mail, listas de discussão,
chats com professores e com outros colegas.
“Cada escola tem uma situação concreta, que interfere em um processo de gestão com
tecnologias. Se atende a uma comunidade de classe alta ou de periferia, mesmo com os
mesmos princípios pedagógicos, terá que adaptar o seu projeto de gestão a sua realidade”.
(MORAN, 2003, p. 161).

Dessa forma segundo Moran (2003, p. 163), os passos para a implantação das tecnologias
no processo de gestão a serviço da pedagogia são:
(...) o primeiro passo é garantir o acesso. Que as tecnologias cheguem à escola, que este-
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jam fisicamente presentes ou que professores, alunos e comunidade possam estar conectados. Mesmo ainda distantes do ideal temos avançado bastante nos últimos anos na informatização das escolas. Mas a demanda por novos laboratórios, por conexões mais rápidas,
por novos programas é incessante e isso deixa também amedrontado o gestor, porque não
sabe se o investimento vale a pena diante da rapidez com que surgem novas soluções ou
atualizações tecnológicas. Neste campo não convém ir na última moda (a última versão
sempre é a mais cara e uma semelhante, um mínimo inferior, costuma custar muito menos)
nem esperar muito, porque já estamos atrasados nos processos de informatização escolar.
O segundo passo na gestão tecnológica é o domínio técnico. É a capacitação para saber
usar, é a destreza que se adquire com a prática. Se o professor só toca no computador uma
vez por semana demorará muito mais para dominá-lo que se tivesse um computador sempre
a disposição dele.
O terceiro passo é o do domínio pedagógico e gerencial. O que podemos fazer com essas
tecnologias para facilitar o processo de aprendizagem, para que alunos, professores e pais
acessem mais facilmente as informações pertinentes. Nesta etapa costumamos utilizar as
tecnologias como facilitação do que já fazíamos antes. Por exemplo: se fazíamos a ficha de
cada aluno manualmente, agora adquirimos um programa que automatiza o registro desse
aluno e o acesso a essas informações a qualquer momento. É um avanço, mas ainda estamos fazendo as mesmas coisas que antes, só de uma forma mais fácil.
O quarto passo é o das soluções inovadoras que seriam impossíveis sem essas novas tecnologias. No exemplo anterior, com a Internet, podemos não só facilitar o registro do aluno,
mas o acesso remoto, o acesso do pai às notas dos alunos, a comunicação de alunos de
várias escolas do mundo inteiro, a integração telemática dos pais e da comunidade na escola ou da escola em várias comunidades. A integração da gestão administrativa e pedagógica
se faz de forma muito mais ampla com os computadores conectados em redes. (MORAN,
2003, p. 164).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) é um facilitador do aprendizado e desenvolvimento do indivíduo, mas é importante superar os obstáculos no cotidiano, e tornar
a TIC uma ferramenta melhoria no ensino. A tecnologia ao ser inserida na escola por meio da gestão,
principalmente o acesso à Internet, oportuniza a escola experimentar novas relações com o saber,
vivenciando a comunicação compartilhada e a troca de informações com outros espaços do conhecimento que possuem os mesmos interesses. Essa abertura à articulação com diferentes espaços
potencializa a gestão escolar e provoca mudanças substanciais no interior da instituição, nas quais o
ensino, a aprendizagem e a gestão participativa podem se desenvolver em um processo colaborativo
com os setores internos e externos da comunidade escolar. Porém, isoladamente, as tecnologias
não podem gerar mudanças. Sua inserção no cotidiano da escola exige a formação contextualizada
de todos os profissionais envolvidos, capacitando-os a ter autonomia de identificar os problemas e
as necessidades institucionais, relacionadas à implantação e uso de tecnologias na metodologia de
ensino. Realizada a identificação, segue-se a busca de alternativas que lhes permitam a transformação do fazer profissional, com base em metodologias pautadas em novos paradigmas. Contudo,
diante dos estudos teóricos apresentados neste trabalho, pode-se entender ser o papel do gestor
educacional buscar parcerias junto às instituições de ensino, buscando formação continuada para os
educadores, de modo que diminua ou erradique a deficiência na formação tecnológica do educador.
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RESUMO
Os símbolos estão presentes no nosso dia-a-dia, o homem necessita pensar para agir, para trabalhar
e para relacionar-se socialmente, sua inteligência e seu procedimento partem do seu envolvimento
com símbolos. Símbolo é um elemento que representa outro elemento e que está em todo o universo. A criança desde muito pequena está envolvida com o universo dos símbolos e vai ganhando
autonomia ao fazer certas configurações específicas, que desde muito pequena vem construindo e
adquirindo conhecimentos por estar sempre envolvida em diversas situações que a faz conhecer os
novos meios de fazer representações do mundo a sua volta partindo do seu conhecimento prévio e
dos valores conquistados a partir de sua realidade. Buscamos refletir, à luz dos pressupostos de Piaget
(1990), Vygotsky (1995), Wallon (2000) e outros teóricos, os conceitos relacionados aos símbolos,
bem como suas implicações no processo de construção do conhecimento. Ficando compreensível
que à medida que a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a compreender o mundo a sua volta
por meio dos sons, das palavras, dos objetos e da ação emitidos pelos seus semelhantes com os
quais vivencia, e passa por em prática.
Palavras-chave: Símbolo; Conhecimento; Ludopedagogia.
INTRODUÇÃO
Este artigo pesquisou vários teóricos acerca da influência do símbolo na aprendizagem. Destacamos que o homem vem desde os princípios da humanidade desenvolvendo criatividade por meio
do pensamento e da ação, possibilitando construir novas formas e novos meios de sobrevivência, pois
o símbolo é uma forma de expressão que está contido em quase tudo. O símbolo vem facilitando a
vida de muitas pessoas principalmente na formação do conhecimento da criança, contribuindo para
o seu desempenho na escola, nas atividades que lidam com imagens, ideias, sentimentos e afetos.
O objetivo do artigo é demonstrar em primeiro lugar, a evidência da utilização do símbolo como
um instrumento importante na educação que ao transmitir conteúdos ideológicos aborda tanto o que
a criança já sabe como ainda não sabe.
Diante das grandes mudanças decorridas com o passar do tempo, entendemos a importância
que a educação escolar deve ter, enfatizando no seu currículo estratégias de ensinar o aluno a de280
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senvolver a inteligência utilizando a imaginação. Nossa intenção é contribuir com a organização do
currículo escolar, que deve ser elaborado de forma a qualificar a formação de seus educandos, como
cidadãos capacitados em estabelecer relações com o mundo atual. Ao contribuir com a autonomia
da criança na escola, ela vai adquirindo capacidade de expressar e reconstruir suas próprias ideias.
O homem tem a capacidade de ampliar seu conhecimento e lançá-lo para frente, mas a escola deve
prepará-lo para a vida em sociedade reconhecendo-o como um ser com capacidade de ampliar o
seu próprio saber. Dessa forma, é importante que o educador venha se conscientizar acerca da
importância do símbolo como um dos maiores portadores de estímulos presentes no cotidiano das
crianças, levando-as a tomarem contatos e utilizarem em seus variados contextos.
Percebe-se que a criança possui noções básicas de conhecimento as quais devem apenas
ser desencadeadas e trabalhadas no cotidiano escolar, na qual, frente às pressões provocadas pelas
mudanças sociais e de acordo com o avanço científico e tecnológico, é visto que, a aprendizagem
do aluno deve ser o foco central dessa mudança no qual o currículo escolar deve ser construído de
forma a alcançar os objetivos da sua clientela, respeitando os saberes prévios do educando que
possui compreensões sociais da qual vivencia no seu dia a dia. Pensando nisso, o presente artigo
buscou discutir a importância do símbolo na vida e no desenvolvimento da criança.
COMPREENDER O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA SIGNIFICA ENTENDÊ-LA EM SEU MUNDO INFANTIL
Ao acompanhar o desenvolvimento da criança percebe-se que desde os primeiros dias de vida
seu comportamento se modifica, conforme o seu amadurecimento, pelas vias reflexas ela passa do
primeiro mês para o segundo mês fazendo algumas diferenciações entre os objetos e o seu ambiente
“imediato”, forma de sucção, ou seja, desenvolve uma forma de conhecer o objeto sugando-o. Já por
volta do quarto ao oitavo mês ela já coordena a visão e o tato, pegando pela primeira vez o que vê.
E em torno do primeiro ano a criança já começa a ter noção dos objetos e perceber que os mesmos
fazem barulhos e movimentos. Já no início do segundo ano o seu verdadeiro comportamento começa
a apresentar meios para solucionar problemas imediatos, e ao entrar no segundo ano ela já é capaz
de representar objetos e eventos internamente.
Wadsworth (2003) destaca que, o pensamento da criança entre dois e sete anos em média
vem formando-se pelo desenvolvimento pré-operacional que faz com que ela deixe para trás suas
atitudes sensório motoras, começando a fazer representações pelo uso da ideia. Nesta fase ela
torna-se mais capacitada para criar e imaginar, a imitação diferida é uma forma de abrir caminho
para a criança lembrar-se de fatos anteriores e colocá-los em prática, por ser um período em que a
mesma gosta muito de imitar alguém. Por exemplo, ela imita a mãe cozinhar ao brincar de casinha,
e imita o médico aplicando injeção por ter presenciado antes algumas situações parecidas, e assim
sucessivamente, ela está sempre representando de forma lúdica o mundo real, essa atitude da
criança vem sendo despertada desde bebê ao tentar imitar as pessoas a sua volta, neste sentido ao
aproximar-se dos dois anos ela já consegue desenvolver melhor suas habilidades ao imitar e representar situações anteriores fazendo ligação com o meio social e escolhendo sempre suas próprias
fantasias para pôr em prática.
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O DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA, POR MEIO DA LUDOPEDAGOGIA E SÍMBOLOS
Frente às pressões provocadas pelas mudanças sociais diante dos avanços científicos e tecnológicos, verifica-se que hoje a aprendizagem do aluno deve ser o foco central dessa mudança no
momento. O currículo escolar deve ser elaborado de forma a alcançar esses objetivos respeitando
valores do educando que possuem compreensões lógicas e vivenciadas no dia – a – dia.
Com a evolução da inteligência, a criança vai formando experiência dentro de si, sendo capaz
de entender melhor o mundo ao seu redor, agindo sempre de acordo com suas ideias, ao imaginar,
sonhar e relacionar-se de diferentes formas. Diante da ordenação e da conquista de significados a
criança vem adquirindo maior motivação em criar, ordenando sempre seus interesses e avaliando
os objetivos e conclusões da sua ordenação.
Segundo Wallon (1989), um dos principais meios de conhecer a capacidade da criança é
colocando-a em prova de perguntas e respostas, e observando sempre seu modo de agir, pensar e
expressar diante das atividades propostas. O professor não deve oferecer para a criança atividades
fora da sua realidade, ignorando o seu ser ativo e criativo que se estende há vários anos, desde o
nascimento, variando-se pelas fases reflexas, imaginárias e representativas que vão modificando de
acordo com seu relacionamento de vida. Desde pequena a criança vai apresentando o gosto pelas
coisas, no momento em que opta por objetos de seu interesse pessoal ignorando aqueles que não
despertam a sua atenção. O bebê conforme amadurece vai compreendendo melhor seu ambiente
despertando-se para a realidade, aprendendo a gostar das coisas exteriores e estranhas das quais
não se importava antes.
Andrade (2004) coloca que por meio da troca de ação a criança vem construindo o seu verdadeiro conhecimento, que se forma por si próprio, este define a sua forma de interpretar a realidade
por meio da imaginação. E o seu conhecimento deve envolver no processo ensino-aprendizagem,
ao motivar a criança a poder compreender melhor o mundo e futuramente a vir modificá-lo.
Há algumas décadas passadas à criança era considerada como uma tábua rasa, porém, hoje
por meio de pesquisas realizadas por alguns psicólogos foi provado que a criança não é uma tábula
rasa, mas um ser consciente e ativo em busca de grandes descobertas, possuidora de um processo
educativo partido do seu relacionamento social que conseguiu conquistar bem antes de entrar na
escola, porém, é necessário que a escola desenvolva e aperfeiçoa a memória de cada estudante
partindo do seu conhecimento prévio a conhecimento de fatos fundamentais, para um melhor desenvolvimento da inteligência.
Deste modo, hoje a criança passou a ser vista como um sujeito de direito a quem é preciso
assegurar as melhores possibilidades.
A percepção de si mesmo por meio do agir é um aspecto que distingue a criatividade humana,
motivada por necessidade concreta e sempre nova. O potencial criador do homem surge na história
como um fator de realização e constante transformação.
Ele afeta o mundo físico, e cultural, pois o homem ao agir consciente além de resolver situações imediatas não percebe apenas os problemas, mas, também as possíveis soluções para
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os solucionar (OSTROWER, 1987, p. 32).

É compreensível que a criança tenha capacidade de agir de acordo com o seu raciocínio,
fazendo ligações do mundo imaginário com o real, sempre em busca de novas descobertas. A criança
por ser ativa desde o nascimento, desenvolve ideias e transforma-as com maior capacidade, agindo
de forma rápida, e muitas vezes de acordo com a sua necessidade. No entanto, essas capacidades
da criança devem ser desenvolvidas e articuladas no seu próprio meio com autonomia, para que
esta perceba sempre os valores, as formas e as diferenças das coisas.
A criança elabora criatividade por meio do contexto cultural e social, modelando os próprios
valores da vida, dando forma às coisas, configurando e ordenando seu pensamento, visto que, a inteligência é estimulada de acordo com a suas necessidades de sempre estar descobrindo algo novo.
O homem usa palavras para apresentar as coisas, nessa representação ele distingue os
objetos das matérias, e com essa atitude ele converte sua ação em pensamentos e sonhos,
realizando assim a representação simbólica não só como objetos, mas também como ideias
e correlações, ao fazer do mundo dos símbolos uma realidade, um novo ambiente tão real e
tão natural quanto o mundo físico. Aguiar (apud OSTROWER, 1987 p. 21).

A criança com o passar do tempo constrói conhecimento complexo de forma rápida e diferenciada organizando em seus componentes, e equilibrando novos meios em busca da sua identidade,
individualidade e personalidade.
Segundo Cohen (1975) não se deve impedir a criança de pensar e agir livremente ignorando o
que ela já sabe, ela precisa apenas ser estimulada em seus afazeres, de forma que, quando o adulto
lhe der chance de se expressar em liberdade, poderá compreendê-la melhor em suas atitudes, e
quando existir um atendimento adequado com a criança de acordo com as mudanças intelectuais,
emocionais e sociais ocorrida na fase do crescimento e que estará em proporcionar uma educação
correta de acordo com a necessidade do educando.
Podemos observar que é a inteligência que faz com que o indivíduo evolui no seu processo
de formação e personalidade, porque desde pequena a criança já vem expondo seu modo natural,
sempre motivada pelo desejo da descoberta. E ao acompanhar o desenvolvimento da expressão
da criança percebe-se que ela resulta das elaborações de sensações e sentimentos perceptivos,
vivenciados intensamente, por isso, quando ela canta, desenha, pinta, faz com entusiasmo e emoção,
construindo dentro de si um conjunto de elementos significativos por meio da sua percepção e interesse adquirido desde bebê, reconstruindo a sua própria linguagem por meio de signos e símbolos
por si própria.
A criança quando faz alguma representação se liga ativamente a um processo de construção
ao envolver-se com imagens, signos e fantasias e essa atitude da criança faz com que ela ligue o
mundo a sua volta com seu “eu” (FERRAZ e FUSSARI, 1999).
A revista pátio de maio e julho de 2006 publicou alguns artigos a respeito da inteligência na
qual Sternberg, diretor da escola de artes e ciências da Universidade Tufts (Estados Unidos), coloca
que ser inteligente não significa que o aluno tem que memorizar uma quantidade de informação,
destacando que a inteligência envolve três tipos de habilidades:
•

Habilidade criativa para receber novas ideias;
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•

Habilidades analíticas para saber se as ideias são boas;

•

Habilidades práticas para pôr as ideias em práticas convencendo o outro de seu valor sendo
que a pessoa não nasce inteligente, a inteligência vai se desenvolvendo conforme o tempo.

Becker (2006) dá um exemplo do avanço da inteligência da criança de que antes de ela aprender
a somar, ela aprende a juntar objetos primeiro, ao pôr um carrinho atrás do outro formando fileiras,
colocando a boneca na cadeira e um pente na mão da boneca, essa atitude da criança é realizada
conforme a sua vivência e o seu contexto, muito depois ela aprende a somar, ele também acrescenta
que os pais e professores são um dos principais meios de ajudar as crianças a desenvolverem a
inteligência ao darem oportunidade para que elas pensem de maneira criativa e prática, porque geralmente a criança vem com um potencial criativo para a escola, mas muitas vezes a própria escola
esmaga esse potencial não incentivando a criança a usar a sua imaginação. A criança deve saber
que existe o certo e o errado e ninguém está livre de errar, é importante que ela passe a explorar,
imaginar, inventar, e descobrir ao brincar e dar asas a sua imaginação, a criança precisa ser elogiada e não criticada para que possa crescer um adulto criativo. A criança também precisa pensar no
mundo a sua volta para ter bom senso e reagir diante dos problemas da vida.
Sternberg (2006) apresenta algumas ações das quais pais e professores podem adotar para
promover a inteligência da criança tais como:
•

Incentivar a criança a superar obstáculos, porque quando as pessoas pensam criativamente
elas sempre encontram obstáculos;

•

Incentivar também a criança a pensar criticamente sobre o que ouve e lê, e não apenas
aceitar tudo o que está escrito no jornal ou for divulgado pela televisão e rádio, porque
geralmente muitas declarações são falsas;

•

Estimular o senso de humor das crianças, porque quando as pessoas são criativas elas
possuem um bom senso de humor;

•

Ensinar a criança a importância de aprender o que ela ainda não sabe é que para ser
criativo é preciso ter conhecimento.

Segundo o autor: “a inteligência não é fixa, ela é flexível e modificada”. ( STERNBERG, 2006,
p. 16).
Macedo (2006) apresenta a inteligência como meio e condição para os seres vivos fazerem
escolhas possibilitando a sua conservação e transformação ao tornarem-se livres para agir. Enquanto
Becker (2006), já coloca a inteligência como meio e condições para o ser humano de resolver problemas e ele cita o exemplo da criança no período sensório motor ao tentar alcançar um objeto, faz
várias tentativas buscando meios e formas de alcançar o objeto e satisfazer a sua vontade. Dessa
forma, a criança desenvolve atitudes por meio do contato com pessoas e objetos, trazendo a realidade
para si por meio da fantasia podendo compreender melhor as coisas à sua volta.
OS SÍMBOLOS COMO RECURSOS NA LUDOPEDAGOGIA
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Segundo Severino (1994), o símbolo é um dos meios utilizados para o ser humano envolver-se
com objetos ou situações ao fazer representações e divulgações do que se quer, sendo que, a forma
de produzir do homem está totalmente ligada a sua prática e ao tentar reproduzir vem ganhando
talentos e dando sentidos as coisas.
Sales (2007), no site Widgit Software Ltd, acrescenta que o símbolo é um acesso de informação por parte de pessoas de diferentes culturas e com diferentes capacidades, é um meio importante
para que as pessoas passem, a saber, a ler por meio das figuras, podendo assim ter uma maior
compreensão da mensagem, a qual Severino (1994), coloca que o homem necessita pensar para
agir e ao pensar a partir daquilo que ele já conhece sua ação vai tornando autônoma e independente
facilitando a construção do seu próprio trabalho manual.
As escolas têm trabalhado com símbolos ilustrados, utilizando-os como instrumentos de apoio
e contribuindo para que o aluno com dificuldades para ler e escrever tenha melhor desempenho.
Sales (2007) relata que o aluno ao observar o símbolo, forma uma imagem estimulante e constroem
as ideias.
Severino (1994) também destaca que o símbolo e as imagens formam as ideias, os sentimentos
e afetos, dando sempre sentido às coisas. Assim, desde o nascimento o símbolo é usado como forma
de comunicação entre as pessoas e também como forma de expressão, pois ele está contido em
quase tudo, nos quadros, nos livros, nas placas tornado essencial para o ser humano abrir espaço
para a aprendizagem, facilitando a vida de muitas pessoas mesmo os que não sabem ler e escrever.
De um modo geral, as crianças quando pequenas, sem saber a linguagem escrita são capazes
de fazer a leitura, identificando a mensagem que está escrita por meio da mensagem que a imagem
simbólica lhe transmite. Conforme coloca Sales (2007), o símbolo é um meio de acesso entre as
pessoas de diferentes culturas, ele facilita o meio de comunicação entre as diferentes culturas por
dar possibilidade das pessoas entenderem, mensagens de outros lugares, por estar contido como
forma de comunicação nas placas, nos aeroportos e nas ruas, como também nas escolas, o símbolo
está contido em quase tudo, nos livros didáticos que geralmente são ilustrados ajudando a criança
na aprendizagem, porque a ilustração é uma ferramenta de apoio à leitura e a escrita faz com que
a criança certifica rapidamente do conteúdo da palavra.
O símbolo também pode ser encontrado em rótulos, etiquetas e outras opções ao representar
ideias, objetos ou ação, podendo também ser utilizado em qualquer imagem representativa como
em sinais de trânsitos e fotografias. Dessa forma, esse recurso pode contribuir no processo ensino-aprendizagem quando utilizado adequadamente, por exemplo, no uso das fotografias, de recortes
de revistas e jornais, no uso de imagens televisivas, etc., facilitando assim a compreensão de forma
mais rápida.
Antes de utilizar o símbolo como forma de informação, a qual uma pessoa pretende transmitir, é necessário saber se a mensagem está adequada ao leitor para uma melhor compreensão do
conteúdo, ou seja, é necessário que a pessoa tenha certo conhecimento do objeto ou da ação antes
de entrar em contato com o mesmo (SALES, 2007, p. 42).
Para muitos alunos, o uso da imagem no lugar da palavra poderá ser muito útil, porque a
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escrita com símbolos permite-lhes verificar o significado da palavra, bastando olhar para a imagem,
como nos rótulos, objetos, jogos ou até mesmo cartões.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ludopedagogia por meio dos símbolos não se trata daquela atividade puramente mecânica,
presente no mundo da matéria. A sua prática é por meio da intencionalidade, ele age em função de
referências significativas de um sentido que ele mesmo constrói simbolicamente.
A educação se compreende e se justifica enquanto for uma das formas de mediação, e se
houver um investimento em busca das condições de trabalho da sociabilidade e da cultura simbólica.
Além disso, enquanto a educação investir na construção da cidadania e da coletividade estará investindo na construção da democracia. O símbolo é uma ferramenta essencial para o ensino, auxilia na
aprendizagem e dá certa independência aos seus utilizadores.
A aprendizagem com símbolos é diferente de um método de ensino, é uma técnica pedagógica
ao tratar de um paradigma para fazer da sala de aula um centro de estímulo, no qual o aluno possa
aprender, e o professor tenha oportunidade de reconhecer, reinventar e dar um novo sentido a aula.
No dia-a-dia do professor, é preciso criar novas formas de ler e escrever a realidade, produzindo novas textualidades, buscando a compreensão do que a realidade aponta e as possibilidades
de mudanças.
Entendendo o homem como um todo, portador da razão, emoção, pensamento, percepção,
imaginação e reflexão, por sua vez, a aprendizagem simbólica torna-se um dos meios de fazê-lo
compreender e transformar a realidade com criatividade tornando-o mais competentes e eficazes. A
partir disso, um ambiente de ensino-aprendizagem deve ser construído a partir das diferenças culturais,
e necessitam basear-se na leitura do mundo que o aprendiz vivencia. A escola pode estabelecer o
diálogo visual entre o aluno e objetos transformando-o num aluno mais crítico e eficiente, com novas
tomadas de atitudes, bem como um novo agente de produção cultural. É preciso compreender que
a atividade imaginativa é uma atividade criadora, e resulta da ação de experiências vivenciadas e da
combinação dos elementos do mundo real.
A imaginação se desenvolve a partir do contato com novas imagens, ideias e conceitos que
relacionam as fantasias e realidades, uma vez que, a criança se torna capaz de inspirar-se, tornando
capaz de impor um significado simbólico aos acontecimentos, ampliando melhor suas experiências.
Dessa forma, os objetivos se constroem na experimentação e na reflexão das atividades artísticas por
meio dos sons, das imagens, das representações e dos movimentos presentes na cultura, facilitando
melhor a expressão da criança no mundo, por ser ela capaz de transformar a realidade articulando
seus meios expressivos por meio do processo criativo.
Conforme visto, as observações detalhadas da criança durante os primeiros anos de vida
apresentada por vários escritores veio apoiar essa conclusão de que a criança, à medida que vai
crescendo, vai se tornando mais experiente ao adquirir um maior número de modelos da qual ela
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compreende e passa a pôr em prática, uma vez que, quando a criança imita a forma pela qual o
adulto usa o instrumento e manipula objetos, ela está dominando o verdadeiro princípio envolvido
numa atividade particular.
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RESUMO
Este artigo visa refletir sobre a contribuição, por meio das brincadeiras, a criança está sempre se
comportando acima de sua idade, acima de seu comportamento usual do dia a dia; ela está um pouco
adiante dela mesma. Brincando a criança cria, recria e inventa novas manifestações adequando-se
a sua realidade, sendo capaz de entrar num estado de sonhos e fantasias, onde encontra espaço
para representar o mundo de sua forma. Durante os jogos e brincadeiras a criança aprende naturalmente e o professor deve agira como mediador nesse processo de interação entre brincadeiras
e aprendizagem, trabalhando a motricidade, o cognitivo, o lado emocional e social de cada uma. O
trabalho com os jogos e as brincadeiras no período da educação infantil é extremamente importante,
pois por meio deles a criança apresenta vários aspectos sócio – emocionais. A escrita deste artigo
proporciona inquietações e desencadeia pensamentos acerca das novas formas de trabalho que
associam os jogos e as brincadeiras à rotina em sala de aula.
Palavras-chave: Ludopedagogia; Infantil; Educação.
INTRODUÇÃO
A Ludopedagogia, por sua vez, consiste em um método segundo o qual o processo de ensino
deve dar-se de maneira criativa, lançando mão de jogos, brincadeiras e dinâmicas.
O brincar e os jogos sempre estiveram presentes na vida do ser humano. Desde quando
nascemos utilizamos as brincadeiras, sendo essas trabalhadas como estímulos pelos responsáveis
pela criança, como apresentar um chocalho, ou mostrar outros objetos aos quais para um bebê já
é uma brincadeira.
A capacidade para imaginar, planejar, apropriar-se de novos conhecimentos, surge nas crianças
por meio do brincar. Brincando a criança atua, mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações
vividas pelo ser humano.
Durante a minha docência na Educação Infantil sempre percebi a necessidade de apresentar
os jogos para crianças pequenas, não só em forma de competição, mas sim como brincadeiras,
porque é importante que ocorra um prazer e não só a vontade de ganhar do amigo. A concepção de
289

Revista Territórios

Fevereiro 2022

jogo está interligada à brincadeira, sendo o jogo constituído por regras e sempre tem um ganhador.
Atualmente os jogos, os brinquedos e as brincadeiras fazem parte da rotina das crianças,
principalmente na Educação Infantil, como fontes de lazer e de entretenimento.
Assim ,partindo da visão de criança como ser pensante e produtor de sua própria cultura,
foram desenvolvidas concepções de educação infantil pautadas em requisitos distintos incorporando
o cuidar, o educar e suas brincadeiras de modo que os ambientes contribuam para a socialização,
ampliação dos conhecimentos e a construção da identidade das crianças.
A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E DAS BRINCADEIRAS NO UNIVERSO INFANTIL
O brincar contribui para interação com o mundo e consigo mesma, contribuindo para o seu
desenvolvimento integral, devendo se tornar algo significativo e não apenas como forma de recreação
ou distração para as crianças.
A representação, no desenvolvimento infantil, nasce da imitação e a supera, visto que a representação só ocorre no plano simbólico, enquanto a imitação permanece no plano motor,
como por exemplo: a criança se identifica com o objeto, imaginando um que é um outro ser.
(WALLON,1981, p. 122).

É importante que o professor reconheça os jogos e as brincadeiras como elementos essenciais
no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Santini (1996):
Brincar a cima de tudo é exercer o poder criativo do imaginário humano construindo um universo, do qual o criador ocupa o lugar central, através de simbologias originais inspiradas no
universo de quem brinca e, é nesta ação que a criança desenvolve-se como ser criativo, pois
a relação onírica com as situações do mundo em sua volta permitem-na criar sua cultura, ao
mesmo tempo que identifica-se com a sociedade em que faz parte. (SANTINI, 1996, p. 60).

Por meio das brincadeiras, a criança está sempre se comportando acima de sua idade, acima
de seu comportamento usual do dia a dia; ela está um pouco adiante dela mesma.
Brincando a criança cria, recria e inventa novas manifestações adequando-se a sua realidade,
sendo capaz de entrar num estado de sonhos e fantasias, onde encontra espaço para representar
o mundo de sua forma.
Durante os jogos e brincadeiras a criança aprende naturalmente e o professor deve agira como
mediador nesse processo de interação entre brincadeiras e aprendizagem, trabalhando a motricidade,
o cognitivo, o lado emocional e social de cada uma.
Kramer (1992) nos diz que a ludicidade é um traço da personalidade da criança até a fase
adulta, com importante função no estilo cognitivo. Para Brougère (1998):
A brincadeira é então um espaço social, já que não é criado por natureza, mas após uma
aprendizagem social, e supõe uma significação conferida por vários jogadores (um acordo).
[...] Esse espaço social supõe regras. Há escolha e decisão continuada da criança na introdução e no desenvolvimento da brincadeira. Nada mantém o acordo senão o desejo de todos os parceiros. Na falta desse acordo, que pode ser negociado longamente, a brincadeira
desmorona. A regra produz um mundo específico marcado pelo exercício, pelo faz-de-conta,
pelo imaginário. Sem riscos, a criança pode inventar, criar, experimentar neste universo. [...]
Portanto, a brincadeira não é somente um meio de exploração, mas também de invenção.
(BROUGÈRE, 1998b, p.192-193).
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Nas ideias do autor, há condição da criança criar a brincadeira, pois essa situação comporta
menos riscos e mais possibilidades de descobrir novas experiências e novos comportamentos.
Por meio do brincar a criança aprende a organizar seu campo perceptivo, suas ideias e suas
experiências, e a entrar em contato com suas emoções e sentimentos, propiciando dessa forma a
integração dinâmica, respeitando o próprio ritmo e fortalecendo a alegria de pertencer a um grupo.
Ao brincar a criança estará aprendendo a compreender o mundo e a sociedade ao qual está
inserida, além de desenvolver diferentes aspectos como: o afetivo, o social, o físico e o cognitivo. De
acordo com Vygotsky (1989):
Um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que
são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e
quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos
tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança. (VYGOTSKY,
1989, p.101)

Sendo assim, a ludicidade torna-se uma ação significativa para a criança, na medida em que
proporciona a articulação entre o novo confronto com a realidade, oportunizando situações de auto
expressão e de desenvolvimento.
A brincadeira e os jogos por si apresentam uma série de alternativas que auxiliam na construção do conhecimento.
A ludicidade está sendo um objeto de interesse de muitos pesquisadores, sobretudo os relacionados à psicologia e à educação, abordando o lúdico como instrumento potencializador de
conhecimentos e auxiliador do desenvolvimento infantil.
A brincadeira basicamente se refere à ação de brincar, ao comportamento espontâneo que
resulta de uma atividade não estruturada; o jogo é compreendido como uma brincadeira que
envolve regras; brinquedo é utilizado para designar o objeto de brincar. A atividade lúdica
abrange de forma mais ampla os conceitos anteriores, sendo utilizada como ferramenta na
área educacional, nas diversas fases do desenvolvimento. (MORAES, 2012, p. 40).

É por meio do lúdico que as crianças desenvolvem e potencializam suas competências relativas ao aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer (os quatro
pilares da educação).
A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista
apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para
um estado superior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e
construção de conhecimento. (SANTOS, 1995, p. 12)

As práticas pedagógicas que utilizam do lúdico como ferramenta para aquisição do conhecimento e aprendizagens são de fundamental importância para o seu desenvolvimento global. Para
Fantacholi (2011):
É brincando que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar seu relacionamento social
e a respeitar a si mesmo e os outros, sendo parte importante do jogo, o rico arsenal de causar modificações de regras e adaptações em qualquer que seja a atividade, podemos dizer
neste caso que as ações com o jogo devem ser criadas e recriadas, para que sejam sempre
uma nova descoberta e sempre se transforme em um novo jogo, em uma nova forma de
jogar. (FANTACHOLI, 2011).

Para que a aprendizagem por meio do lúdico ocorra de maneira efetiva, o professor enquanto
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mediador do processo de ensino e aprendizagem deve ter ciência do planejamento, como consequência os objetivos, devendo oportunizar o desenvolvimento, aprendizagem, conhecimento e a
interação, sempre prestando atenção nas limitações e particularidades de cada aluno, considerando
sempre os seus conhecimentos prévios.
O educador lúdico deve ser um profissional que estuda, que pensa, que pesquisa, que experimenta, dando um caráter de cientificidade a seu trabalho e ao mesmo tempo, uma pessoa
que vivencia, que chora, que ri, que canta e que brinca, dando um caráter de humanização
ao trabalho escola. (SANTOS, 2011, p.24)

De acordo com Froebel (2001):
O jogo constitui o mais alto grau de desenvolvimento da criança, a manifestação espontânea
e natural do mundo intuitivo, imediatamente provocada por uma necessidade anterior. Por
isso, quando brinca, a criança, está imersa em um mundo de alegria, contentamento, paz e
harmonia, proporcionados pelo brincar espontâneo. (FROEBEL 2001, apud TEIXEIRA 2012,
P.38).

O lúdico é um poderoso instrumento de socialização, pois se constitui como fenômeno cultural
e social, oportunizando a troca de experiências entre os envolvidos no processo de aprendizagem.
Dessa maneira, a escola deve representar um ambiente estimulante e motivador para a criatividade
da criança.
Os educadores já perceberam que a atividade lúdica é uma das mais educativas atividades
humanas e não serve somente para aprender os conteúdos escolares, mas também para
afiar as habilidades e educar as pessoas a serem mais humanas. (SANTOS, 2011, p.07).

Kishimoto (2008 p.24) afirma que “Dispor de uma cultura lúdica é dispor de um número de
referências que permitem interpretar como jogo atividades que poderiam não ser vistas como tal
para outras pessoas”.
A CONSTRUÇÃO DA BRINCADEIRA, O MUNDO DA IMAGINAÇÃO E OS JOGOS
O processo de construção da brincadeira e da imaginação traz para a criança aprendizados
significativos, ajudando em seu desenvolvimento. Quando a criança entra no mundo do faz-de-conta
acaba separando os campos de percepção e da motivação.
A brincadeira e a imaginação caminham lado a lado, se tornando cada vez mais importantes
para o processo educacional.
A brincadeira é algo extremamente importante na Educação Infantil. Por intermédio da família, ela deve ser vista não apenas como um momento de entretenimento e lazer de seus filhos,
mas também como uma oportunidade de desenvolver nas crianças hábitos e atitudes que os façam
amadurecer se tornando responsáveis, como guardar seus brinquedos quando termina de brincar,
ter a responsabilidade de cuidar para que não quebre, entre outros.
O brinquedo começa a ter uma função lúdica quando propicia a diversão e a função educativa,
quando ele tem em seus objetivos ensinar algo que agregue conhecimento e novas experiências
para a assimilação do mundo.
De acordo com Macedo, Petty e Passos (2005): “O brincar é agradável por si mesmo, aqui e
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agora. Na perspectiva da criança, brinca-se pelo prazer de brincar, e não porque suas consequências
sejam eventualmente positivas ou preparadoras de alguma outra coisa”.
Segundo Beyer (1996):
O ato de pensar compreende várias etapas no processo. Estas vão desde a percepção, que
passa pela organização mental do indivíduo, elaborando as ideias de forma a possibilitar
uma expressão do material captado e elaborado. Segundo uma perspectiva piagetiana, a
organização mental dos fenômenos externos e internos relaciona-se à constante busca de
equilíbrio entre os processos de assimilação e acomodação. Cada indivíduo, porém, imprime características peculiares em sua cognição, conforme interesses ou necessidades de
sua vida cotidiana (Beyer, 1996, p.9)

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

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

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

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

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

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

Para o autor essas atividades são atos lúdicos, pois a criança sente prazer ao realiza-las.
Segundo Vygotsky (1984): “a criança se comporta além do comportamento habitual de sua
idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na
realidade.” (p.122).
De acordo com Kishimoto (1999) a criança:
Varia conforme a idade: para o pré-escolar de 3 anos, está carregado de animismo; de 5
a 6 anos, integra predominantemente elementos da realidade”. Embora todas as crianças
passem pelos mesmos estágios, a época e a forma como o desenvolvimento se processam
pode variar bastante. (KISHIMOTO, 1999, p. 19)

Brincando a criança se relaciona e aprende continuamente por meio das experiências que é
capaz de conseguir.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente percebe-se o quanto é importante a Ludopedagogia, ou seja, olhar os jogos e
brincadeiras como formas de aprendizagens. O aprendizado deve ocorrer da forma mais eficiente
e produtiva.
As práticas lúdicas colaboram para que os alunos mantenham a atenção e a concentração
durante a aprendizagem.
O brincar pode ser visto como uma atividade de estimulação para o desenvolvimento físico
psicossocial, devendo o professor criar e preparar espaços e materiais adequado para o máximo de
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aproveitamento nesse processo.
Por meio dos jogos e brincadeiras, a aprendizagem se processa a partir das relações e na
troca de experiências gerando conhecimento.
A Ludopedagogia contribui para um melhor aproveitamento dos conteúdos trabalhados em
sala de aula, principalmente na Educação Infantil.
Neste artigo é possível observar que as brincadeiras sempre estiveram presentes na vida do
ser humano, mas de formas diferentes, dependendo de fatores históricos elas eram vistas só como
recreação, e atualmente são vistas como aprendizagens.
O Lúdico na Educação Infantil representa um instrumento potencial para a construção do
conhecimento, uma vez que possibilita um aprendizado no qual o construir, o interagir e o vivenciar
são apreciados.
É por meio da brincadeira que a criança vive e reconhece a sua realidade. Pode-se dizer que
a brincadeira não é uma atividade que gera um significado social, onde necessita de aprendizagem.
Conclui-se que as brincadeiras e jogos deve se tornar descontraídos e prazerosos, fazendo
parte de uma aprendizagem significativa e não só como forma de lazer ou recreação.
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