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EDITORIAL
O ANO TERMINOU…

É tempo de agradecer todas as bençãos e os desafios que nos 
fizeram crescer e nos tornaram mais fortes mediante as incertezas 
de 2021.

Concluímos mais um ano de parceria entre revista, autores e 
educação. A TERRITÓRIOS durante as publicações apresentou por 
meio dos textos produzidos pelos nossos autores o quanto importante 
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Agradecer, é agradecer às pessoas que lutam por uma 
sociedade mais soberana! 

Mediante a crise mundial que a pandemia trouxe, é tempo de 
agradecermos os resultados obtidos pela vacinação e a dádiva de 
sobrevivermos a este ano de 2021. 
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ano de trabalho realizado. Todo sucesso é mérito de vocês queridos 
leitores, autores e funcionários, com quem pudemos somar esforços, 
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e realizações!

Adriana Alves Farias

Editora-chefe 
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RESUMO

O presente artigo apresenta uma reflexão sobre o trabalho da leitura para a educação infantil. Re-
conhecer a importância da literatura e incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que 
todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é o que aponta esse artigo. Neste sentido, a literatura 
infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de 
forma prazerosa e significativa. Com o trabalho da leitura desde cedo, a literatura toma o espaço 
que deve em nossas vidas, que é formar pessoas capazes de pensar de forma pessoal e trabalhar 
de forma social, transformando-se em indivíduos autônomos e críticos atuantes em seu contexto 
histórico.

Palavras-chave: Leitura; Criatividade; Aprendizagem; Autonomia.

INTRODUÇÃO

Buscamos alguns autores e autoras que apontam alternativas metodológicas e didáticas a nós 
educadores que contribuam para a construção de um aluno mais crítico e autônomo, mostrando a 
importância da leitura e a literatura infantil para o desenvolvimento cognitivo e social, que promovam 
divertimento e traga informações que ampliam os horizontes e redimensionam a visão de mundo.

Na sociedade moderna as trocas sociais são feitas de forma rápida, por meio de leitura, da 
escrita, linguagem visual ou oral. Com a literatura conhecemos novos valores e costumes que agregam 
a uma visão mais ampla da realidade, possibilitando uma maior cidadania. A leitura é uma atividade 
permanente da condição humana, uma habilidade a ser adquirida desde cedo e treinada em várias 
formas e em diferentes momentos da vida. Lemos para questionar e resolver problemas de todos os 
âmbitos nos quais a literatura deve ser trabalhada em todas as disciplinas para que seja desenvolvida 
a capacidade de interpretação de textos, sintetização de ideias e assimilação de novos conhecimentos 
de forma mais sistematizada, proporcionando aos alunos um mergulho a um novo mundo.

Os alunos poderão refletir sobre os valores transmitidos pela leitura, proporcionando mo-
mentos de integração, estimulando a criatividade, valorizando a importância de se tornar um leitor 
e também desenvolvendo a capacidade de narrar novas histórias e desprender de dentro de si um 
novo universo, o da criatividade.

FORMAÇÃO DE LEITORES

ANDRÉA SANTINI PEREIRA
Graduação em Pedagogia Licenciatura Plena pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID 
(2009); Pós - Graduação em Cultura e Arte Afro-Brasileira na Educação pela Faculdade Casa 
Branca - FACAB (2019); Professora de Educação Infantil no CEU CEI São Rafael, no Município de 
São Paulo.
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A Literatura Infantil é um bom recurso para atrair a atenção das pessoas em todos os aspec-
tos e momentos de sua vida, ao mesmo tempo, auxiliar na formação de um leitor crítico e reflexivo. 
Sem o hábito da leitura a educação não atingiria seu objetivo mais importante, que é formar pessoas 
capazes de compreender o seu mundo e participar efetivamente dele, de forma consciente.

Os livros ajudam a crescer, a encontrar caminhos e soluções novas e diferentes do habitual, 
auxiliando na formação individual e coletiva.

Mas para que o livro realize seu objetivo maior, é necessário que ele preencha todos os requi-
sitos da boa leitura e satisfaça os interesses dos leitores, suscitando uma curiosidade permanente.

O QUE É LITERATURA?

Conforme Souza (2010): “A literatura é, antes de tudo, engenharia de palavras.” Nasce de uma 
necessidade muito conhecida e muito antiga, que é a perpetuação de nossas vidas, surge como uma 
forma de passar para a posteridade o que foi, o que pensaram o que sofreram e o que sonharam 
cada povo, cada cultura.

Começa na oralidade, na informalidade, confiando somente na memória, assim ela encantava 
e deixava suas marcas na imaginação de cada ouvinte.

Já com a invenção da escrita, em 4.000 A.C essas narrativas passaram a ser registradas 
tendo um maior envolvimento com a invenção da imprensa.

Dentro de cada contexto histórico, em cada período histórico a literatura toma suas roupagens 
específicas, suas características peculiares. Dessa forma ela vem enriquecendo ao longo dos anos.

A arte expressa em forma de palavras é uma das mais importantes ferramentas para a evo-
lução da humanidade, é nela que se expressa os pensamentos e descobertas de uma sociedade.

Com o capitalismo cresce a necessidade de redirecionar a literatura para alguns outros públi-
cos, no caso o infantil e para isso teriam que torná-la atraente para esse público. Deixando com uma 
roupagem mais simplificada adequada a cada faixa etária. Com isso foi feito um resgate de histórias 
antigas como as fábulas e lendas com desenhos para tornar mais atraentes para as crianças, man-
tendo esse perfil até os dias de hoje. Ganhando diversos adeptos e pesquisadores.

Com os avanços didáticos e metodológicos a literatura infantil vem ao longo dos anos con-
traindo mais adeptos e enfoques mais diversificados.

A LITERATURA, UMA COMPREENSÃO DE SEU PAPEL E APELOS NA CONSTRUÇÃO DA 
AUTONOMIA

Souza (2010) traz uma explanação do processo de estruturação e de utilização da literatura 
infantil bem como alguns questionamentos sobre sua utilização. Pensemos quando surgiram os livros 
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direcionados para o público infantil e qual era seu papel dentro da educação.

Cabe aqui mencionar que parte do princípio de uma sociedade capitalista, sendo que o apogeu 
do livro infantil foi no século XIX com a revolução industrial.

Antes de pensarmos na revolução industrial vejamos que a literatura é uma ferramenta muito 
antiga e que perpassou séculos e séculos. Com isso ela traz em si sua identidade histórica, assim 
como em seu apogeu ou em sua trajetória mais antiga o ato de criar e recontar histórias, seja de 
forma escrita ou de forma oral, possibilita a transmissão de costumes, de culturas, de pensamentos 
e de sonhos. Isso em si já é a essência da literatura e de seu mais profundo papel, o de perpetuar 
e o de transportar.

Ao contar, relatar ou até mesmo escrever a história o autor deixa gravado seu espaço e seu 
tempo, assim ao passar a outros possibilita a ponte entre costumes e crenças, ampliando os hori-
zontes de quem é agraciado com seus relatos.

Com a construção de várias pontes do saber o aluno, ou a criança pode efervescer as suas 
próprias ideias e dilatar suas aspirações sobre a realidade, conhecendo melhor o seu contexto por 
meio de comparações e até mesmo de uma profundidade talvez antes não analisada.

A literatura em si exerce seu papel primordial na educação e formação do indivíduo que é fazer 
conhecer, consequentemente fazer pensar e claramente gerar um cidadão, aquele que é capaz de 
compreender seu universo e assim dele fazer parte de maneira efetiva.

No entanto, nem sempre a literatura infantil teve como seu objetivo principal distrair, entreter 
e transportar realidades, mas em seu apogeu, na era industrial, surge a necessidade da educação 
para as massas e os livros infantis deixam de lado um pouco seu cunho literário e passa a ter seu 
fundamento mais pedagógico, ou seja, comportamental e educacional, servindo as necessidades 
da elite.

Desta forma formariam as grandes massas para produzirem cada vez mais, destacando a 
história pela aprendizagem, de maneira direcionada, engessando assim as abordagens dos livros, 
com isso limitando a criatividade, a expressão individual dentro da ideia apresentada.

Não queremos aqui relatar o percurso histórico do livro infantil, mas compreender um pouco 
para que reflitamos sobre o objetivo da literatura infantil na formação da criança. Com isso pensemos 
na leitura literária em sua forma mais primitiva, a de soltar as ideias, assim como bolhas de sabão 
ao vento.

Fazer brotar a criatividade, adubar a imaginação em um lugar onde tudo é possível, na literatura.

Rubem Alves argumenta que o ato de ler deve ser como o ato de comer, comermos com a 
visão e com o olfato. Assim o trabalho da literatura com as crianças precisa ser encantador e precisa 
envolver.

Com isso podemos pensar no trabalho da autora Ruth Rocha no qual ela apresenta releituras 
simplificadas de algumas histórias da mitologia grega, possibilitando um conhecimento de um mundo 
mais amplo, em que faz parte de seu repertório um universo mais distante, um aprofundamento em 
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realidades diversas. Ao ler um Homero de forma simples sua imaginação ganha mais elementos, 
talvez nunca vistos, nem sonhados, possibilitando sensações nunca antes possíveis.

O objetivo da literatura é expandir a mente para que possamos imaginar e imaginado podemos 
testar as “verdades” e assim construir realidades. Então o papel da literatura, incentivada desde cedo, 
tem a capacidade de gerar pessoas conscientes, pensantes e questionadoras.

Quanto mais diversificarmos o rol de leituras do aluno, mais ele poderá ampliar seu conhe-
cimento de mundo e terá uma visão mais concreta da sua realidade, auxiliando na elaboração de 
perguntas, estimulando o questionamento. Quanto mais estimulado para as perguntas mais criativo 
ele será e com a criatividade vem à ideia e o pensamento científico.

Promovendo atividades diversificadas, essa qual a autora Isabel Solé (1998) nos questiona e 
sugere novos jeitos de trabalhar a interpretação dos textos, onde as intervenções sejam destinadas 
a fomentar ideias, ativar o conhecimento prévio, autoquestionar resumir e sintetizar de forma que o 
aluno se sinta estimulado e assim possa desfrutar das ferramentas que a leitura traz que é a aqui-
sição de novos conhecimentos e o poder de organizar suas ideias de forma que seja entendido por 
mais pessoas, promovendo a interação social de forma mais concisa e coesa.

A autora Ruth Rocha realiza assim a sua reconstrução da Odisseia de Homero:

“Há muito, muito tempo, havia um grande e poderoso reino cuja capital, Tróia, era uma enor-
me cidade, fortificada, muito rica e muito poderosa”.
Seu rei, Príamo, teve muitos filhos.
Quando nasceu Paris, seu segundo filho, um oráculo previu que aquele menino iria pôr fogo 
na cidade.
O rei ficou apavorado, pois naquele tempo os oráculos eram muito respeitados. Resolveu, 
por isso, abandonar o menino numa montanha próxima, o monte Ida, onde ele seria devo-
rado pelos lobos.
A criança ficou chorando sozinha na floresta. Um casal de pastores encontrou
o menino e levou-o para casa, onde o criou como se fosse seu filho.
Anos mais tarde, na morada dos deuses, o Olimpo, houve uma grande festa.
Todos os deuses foram convidados.
Todos?
“Quase todos”. (ROCHA, 2000, p.5)

Pensemos nessa releitura e de como fica mais acessível para as crianças, uma obra tão anti-
ga e tão importante para a história da literatura, traz o conhecimento de como os gregos buscavam 
suas orientações de vida, que era por meio dos oráculos, e de como esses oráculos comandavam a 
vida dos gregos, de como os deuses eram configurados e imaginados, como uma forma de aquietar 
o espírito humano das nossas inquietações mais primitivas.

Com esse trabalho desde cedo o nosso aluno aprenderá a ler e a interpretar o que lê de ma-
neira que a leitura faça sentido e tenha um motivo que ecoe dentro de cada criança.

A LITERATURA COMO FERRAMENTA DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

A transmissão de conhecimentos e descobertas por meio da experiência de outrem é uma 
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característica meramente humana e com a invenção da escrita essa transmissão torna-se muito 
mais eficiente, dessa forma, o incentivo à leitura é mais do que um benefício ao aluno, mas sim um 
direito ao saber.

Em uma de suas citações Santo Agostinho diz algo muito pertinente a nossa reflexão: que 
“um povo é um conjunto de pessoas unidas por um mesmo sonho e que são os sonhos que fazem 
um povo”.

Segundo Alves (1999) os sonhos não moram em argumentos e razões, os sonhos moram nas 
imagens e na poesia.

Dentro dessa dialética entre informação e criatividade; a literatura permeia entre a transmissão 
de conhecimento e o poder de fazer sonhar, com isso o trabalho de incentivo à leitura desde cedo 
deve abraçar esses dois papéis em sua amplitude, de forma que o aluno possa sentir sua importância 
não só para o intelecto, mas também para os sonhos.

Com nossa realidade, nós educadores devemos estar sempre atentos a esses apelos sem 
deixar de lado a capacidade criativa de sonhar, a inteligência pura é um produto de morte e de 
insensibilidade mental, ler é uma virtude e requer uma educação da sensibilidade.

Quando falamos de leitura obrigatória é como falar em felicidade obrigatória, isso não é possí-
vel, o prazer de ler deve ser estimulado e não forçado, a história tem que encantar, tem que se fazer 
apaixonar, que iluminar os olhos para que a alegria possa gerar energias prazerosas, o prazer da 
leitura tem que ser seu único fim, para que o aprender possa ser algo bom e confortável, portanto 
devem-se incentivar os alunos apresentando-lhes novas abordagens sobre histórias antigas trazendo 
novas interpretações.

A linguagem imagética e recortada dos meios de comunicação atuais traz em si tão somente 
um apelo da sociedade capitalista e direciona para os interesses do mercado, aí a importância su-
prema da literatura no mundo infantil. Um ser suscetível aos apelos consumistas.

Como a criança ainda não tem o poder de gerar por si só suas opiniões ela precisa de um 
direcionamento mais conciso e abrangente à medida que sua curiosidade for estimulada, ela poderá 
ser s capaz de gerar suas próprias imagens e criar seus próprios sonhos, não cabe aqui transformá-
-las em seres alienados e desconectados do real, mas seres capazes de gerar novas alternativas 
de realidades, novas possibilidades de pensar, de sonhar e de viver.

Coelho (2000) faz uma reflexão de como um povo pode buscar a palavra, a linguagem escrita, 
onde a literatura é a vida transformada em arte, transformando algo durável em coisas do cotidiano, 
mutável. É nela que seus sonhos, aspirações, valores e pensamentos são passados.

A literatura, desde os tempos remotos, foi o veículo pelo qual recebemos a herança da tradição 
cultural de cada povo. Esse acesso à tradição nos possibilita entender melhor nossa história para 
modificá-la, sendo assim um coautor mais responsável de nossa realidade. E com isso pertencente 
ao sonho de uma sociedade como todo.

Sentindo partes que somos capazes de alterar e cuidar de nossa sociedade, sermos cidadãos, 
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não meros repetidores de culturas, mas criadores dela.

Nelly (2012) traz o pensamento de que a escola tem o papel privilegiado em que os alunos 
conseguirão desenvolver a base para a formação do indivíduo, um espaço onde se encontram o leitor 
e o livro. É nela que se aprende o código linguístico e se tem acesso aos livros.

Sendo a literatura um fenômeno da criatividade na qual a vida se expressa por meio da pala-
vra, onde os sonhos e as realidades, do possível e do impossível tomam formas e cores dentro da 
imaginação de quem ouve ou de quem lê; neste momento é que a criatividade toma forma e informa 
que diverte e educa, neste relampejo de imagens.

Descobrindo o encanto da literatura desenvolve-se o hábito da leitura e assim aprenderão a 
avançar das ideias e imagens já conhecidas, para uma gama de novas ideias e pensamentos tor-
nando pessoas mais felizes e capazes de transformar suas realidades.

Com a leitura o aluno enriquece seu vocabulário, dinamiza a interpretação de vários tipos 
de textos possibilitando a vivencia de várias culturas e experiências onde ele terá a oportunidade 
de pensar e ver o mundo por meio dos olhos de outras pessoas que jamais poderiam conhecer ou 
conversar.

Quanto mais vasto e diversificado forem os tipos de histórias e culturas que a criança tenha 
contato, melhor para sua visão de mundo.

Solé (1996) apresenta uma preocupação eminente na escola, que a existência de analfabetos 
funcionais, pessoas que tiveram o acesso a ler e escrever, mas depois não tiveram a oportunidade de 
acesso mais efetivo com e a leitura de maneira constante e direcionada, em que pudessem comprovar 
a eficácia da mesma leitura e do grau de aprendizado. E dessa forma se comprova a importância de 
um trabalho com a literatura desde cedo para que a compreensão leitora seja eficaz e permanente 
dentro de cada faixa etária.

A criança precisa de estímulos para a verificação e dedução fundamental do texto, podendo 
com o tempo ter uma visão crítica do mesmo. Não somente mero repetidor de falas ou copista de 
fragmentos de texto.

O incentivo a leitura vai muito além de simplesmente ler para a criança, ou manter a ela um 
arquivo variado a grande de bons livros, mas trabalhar de forma que a criança seja capaz de inter-
pretar, resumir, sintetizar e até ver o texto de forma mais crítica, podendo entender suas intenções e 
retirando do mesmo o que lhe interessa.

Sem esquecer o lado lúdico e criativo da literatura na qual a avaliação da eficácia da leitura e a 
compreensão não possam se basear somente no jogo de leitura e perguntas, não se quer apresentar 
aqui soluções mágicas para que esse processo seja perfeito e eficaz para todas as crianças com 
suas especificidades particulares, ou seja, suas habilidades e dificuldades para a compreensão do 
texto, mas sim fazer refletir sobre a utilidade dentro da formação do indivíduo.

Sabendo assim que o problema da leitura na escola não está nos métodos, mas na aplicação 
dos mesmos, onde se esquece do papel mais importante da literatura que é fazer sonhar, assim fazer 
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criar e consequentemente fazer pensar.

“Eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimen-
to. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando 
o progresso, dando à luz à evolução. Ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa 
científica”. (Albert Einstein, 1931, p. 25).

Ele que recebeu o prêmio Nobel em física afirma a importância da criatividade e deve ser o 
papel primordial da escola, não ater somente ao conhecimento por meio da informação, mas deixar 
que a criatividade “voe como bolhas de sabão”, livre e seguindo o vento.

Assim estimulados e felizes poderão ser mais criativos e consequentemente mais inteligentes, 
capazes de entender o mundo a sua volta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao ler ou ouvir uma história e ao conseguir comentar, indagar, duvidar ou discutir sobre a 
mesma, a criança realiza assim a interação verbal que vem de encontro com as noções de lingua-
gem, confronta ideias e pensamentos críticos em relação aos textos. Nisso reside à importância da 
literatura no contexto de ensino e aprendizagem, para que desperte na criança o mundo mágico da 
criatividade e desenvolva o hábito da leitura e o prazer em executar a mesma.

A literatura vai além do ensino didático, ela desperta prazer, emoção e pensamento crítico. O 
convívio constante com os textos literários possibilita o conhecimento de si mesmo, do espaço social 
e também do nosso processo histórico.

Em nosso mundo atual contamos com diversas tecnologias, onde o aluno está imerso em 
uma realidade de constantes informações e transformações, o livro passa a ser fundamental para a 
“digestão” dessas informações, para a descoberta de si e para a formação de seu caráter.

Não trabalhar de forma arcaica, em que a aprendizagem seja penosa, mas encaminhá-los a 
descobrir o mundo encantado e maravilhoso que se descortina a cada página de um livro.

Pensar na leitura não somente como uma atividade a ser avaliada, mas como uma atividade 
a ser estimulada, por conter em si tão somente o próprio exercício da aprendizagem.

Os educadores tenham em si o brilho e o encanto pela leitura, para que possam transmitir a 
seus alunos, que as escolas com seus métodos variados, têm em comum o objetivo de formar pessoas 
capazes de sonhar e de criar, para que cada vez mais tenhamos pessoas criativas e sonhadoras, 
e que sonhamos cada vez mais os mesmos sonhos, e que eles sejam capazes de criar um mundo 
mais humano em que todos tenham seu espaço para serem eles mesmos, e que saibam o que é 
isso de maneira mais profunda e verdadeira, que não tenhamos meros repetidores e receptores, mas 
pensadores, capazes de questionar e melhorar a nossa realidade.
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RESUMO

Este artigo trata de questões relacionadas a aplicabilidade de avaliações em prol da análise e re-
gistro do processo de aprendizagem. Delimitando a avaliação como meio referencial do trabalho 
docente e instrumento auto avaliativo para os estudantes, procura delimitar as vertentes e conceitos 
inerentes a temática, objetivando alinhar o processo avaliativo à aprendizagem. Para tanto, tem a 
pretensão de contrapor conceitos de avaliação, analisando as somativas que se estruturam por meio 
de “exames”, com foco na questão de serem meio de classificar e delimitar notas e as formativas, 
que visam propiciar a verificação contínua da aprendizagem e objetivam identificar a necessidade de 
intervenções durante o processo de ensino. Associando a conceitualização de avaliação formativa e 
de avaliação somativa, esse estudo, procura apresentar uma estruturação do problema que parece 
estar relacionado a articulação entre o processo de ensino, o desenvolvimento da aprendizagem e 
os instrumentos avaliativos. E por fim, balizar que avaliar está associado a um registro contínuo de 
verificação da aprendizagem, em contrassenso ao papel culturalmente delimitado, de que a avalia-
ção seria um meio de medir a aprendizagem e consequentemente classificar os alunos, de acordo 
com seu desempenho na reprodução dos conteúdos.

Palavras-chave: Avaliação formativa; Avaliação somativa; Processo avaliativo.

INTRODUÇÃO

Reconhecer a avaliação como meio e não como fim, parece ser uma concepção que ainda 
não encontra aporte no processo de ensino. Inúmeros artigos e livros são publicados sobre pesqui-
sas em relação ao tema. No entanto, a perspectiva apresentada parece ser a de uma concepção de 
avaliação que ainda se concretiza, ao associar o processo avaliativo, a uma prática letiva que procura 
mensurar a consolidação da aprendizagem por meio de notas e conceitos, cujo critério, na maioria 
dos casos, parece ainda estar associada ao número de erros cometidos.

O processo pedagógico, se constitui de inúmeros elementos, que englobam desde a acepção 
do referencial curricular, que apresenta o conceito de educação de qualidade e delimita os objetos 
do conhecimento a serem desenvolvidos, sendo complementado pelo processo de planejamento e 
consequente elaboração dos planos de ensino, norteando assim, o desenvolvimento das ações e 
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estratégias e o processo avaliativo.

Este artigo procura problematizar exatamente esse último elemento, a avaliação, procuran-
do compreender as questões que norteiam a definição de como e para que avaliar, bem como, os 
conceitos teóricos e metodológicos que fundamentam sua elaboração, execução, registro e análise.

Partindo do pressuposto que avaliar é um processo, torna-se necessário elencar elementos 
que serão foco do registro e posteriormente da análise desse processo. Garantir que esses elemen-
tos, apresentem um cenário real sobre a aprendizagem, nem sempre é tarefa fácil, pois, apresentar 
resultados que possam mensurar a efetividade da consolidação da aprendizagem, se baseia, como 
citado anteriormente, por concepções de ensino/aprendizagem, metodologias, formas de registro, 
entre outros.

Avaliar decorre necessariamente, da clareza sobre quais habilidades e competências precisam 
ser contempladas, quais as melhores metodologias e ações a serem realizadas e pela definição das 
estratégias e recursos a serem empregados.

Portanto, avaliar engloba inúmeras ações, entre as quais, definir o escopo da avaliação, os 
elementos que a constituem, a interpretação de informações e seu registro. E segundo Harlen (2005) 
é justamente esse propósito que define qual o conceito de avaliação balizado:

A mesma informação, recolhida do mesmo modo, chamar-se-á formativa se for usada para 
apoiar a aprendizagem e o ensino, ou somativa se não for utilizada deste modo, mas apenas 
para registar e reportar (p. 208).

A avaliação relacionada à aprendizagem, abrange em seu entendimento, o fato de estar 
relacionado à produção de conhecimento, sendo empregada à serviço do registro do processo de 
ensino aprendizagem, constituindo material de análise qualitativa, fundamentando o planejamento 
das intervenções que porventura sejam necessárias.

No entanto, concluir que esses registros realmente favoreçam a reflexão sobre métodos e 
metodologias de ensino, sobre o papel efetivo do professor e dos estudantes em relação ao processo 
avaliativo, bem como, ao uso de recursos tecnológicos ou não, está relacionado a qualidade desse 
registro e do acesso permanente a ele, não apenas ao final do ciclo educacional.

A AVALIAÇÃO E A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Embora, a legislação educacional delimite o processo de avaliação, definindo os elementos 
que a constituem, ao definir um conjunto de objetivos, não é incomum, encontrar inúmeras publica-
ções relacionadas a pesquisas sobre a temática, que apresentam um cenário de subordinação a 
mecânica de instrumentos de verificação de uma aprendizagem quantitativa, definida por notas e 
conceitos comparativos e hierárquicos.

Segundo Barriga (2003):

(...) a necessidade de reconstrução do processo de avaliação como parte de um movimento 
articulado pelo compromisso com o desenvolvimento de uma prática pedagógica compro-
metida com a inclusão, com a pluralidade, com o respeito às diferenças, com a constru-
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ção coletiva. Um movimento direcionado pela concepção de escola como território múltiplo, 
marcado pela diversidade de culturas e vozes. Esta transformação requer uma redefinição 
paradigmática. (p. 17)

Sendo assim, a avaliação composta de critérios classificatórios, necessariamente, exige uma 
visão de prevalência em um sistema de ensino e aprendizagem não comprometidos, aparentemente, 
com a função social que a educação deve assumir.

Podemos entender que a função social do ensino não consiste apenas em promover e sele-
cionar os “mais aptos” para a universidade, mas que abarca outras dimensões da personali-
dade. Quando a formação integral é a finalidade principal do ensino e, portanto, seu objetivo 
é o desenvolvimento de todas as capacidades da pessoa e não apenas as cognitivas, muitos 
dos pressupostos da avaliação mudam. (ZABALA, 1999, p. 197).

Mas, afinal, seria possível restringir o exposto a um questionamento em relação ao conceito 
não compreendido, na dificuldade de aplicabilidade, na impossibilidade de um registro, ou por fim, 
de uma prática que resiste ao tempo e as mudanças educacionais, no entanto, procurar analisar e 
apresentar a essencialidade da temática, condiz com o enfoque objetivo de promover reflexão sobre 
o assunto abordado. Pois, segundo Hoffmann (2005, p. 19):

[...] uma nova perspectiva de avaliação exige do educador uma concepção de criança, jo-
vem, adulto, inseridos em um contexto de sua realidade social e política [...]. Nesta dimen-
são, avaliar é dinamizar oportunidades de ação-reflexão, num acompanhamento permanen-
te do professor, que incitará o aluno a novas questões a partir de respostas formuladas.

De acordo com Mizukami (1986), a avaliação realizada em grande parte das instituições de 
ensino, ainda visam, a verificação da aprendizagem pautada na exatidão da reprodução dos conte-
údos. Inúmeras vezes, voltada a verificar se o conteúdo foi apreendido da justa forma apresentada 
pelos professores durante o momento de ensino. A autora destaca que, esse fato, reflete uma carac-
terística do processo de ensino aprendizagem pautado em uma abordagem tradicional, relacionada 
à transmissão do conhecimento.

Nesse molde de avaliação, o registro é quase que exclusivamente classificatório, devido à ca-
racterística da verificação que a avaliação assume, seja em sua elaboração, aplicação ao final de um 
determinado período, muitas vezes trimestral ou semestral, ou ao registro e análise dos resultados. 
Não é incomum a associar este instrumento avaliativo, ao procedimento de aprovação ou reprovação 
dos estudantes, constituindo de certa forma, uma cultura do processo avaliativo no ambiente escolar.

Torna-se perceptível que, por meio da avaliação de caráter verificativo, o estudante não tem 
condições de refletir sobre sua aprendizagem e nem direcionar seu foco, para tentar superar as lacu-
nas em seu processo de aprendizagem. Segundo Sousa (1998), a avaliação somativa é normalmente 
pontual e além de informar os erros, situa e classifica. Delimita-se então a inviabilidade de intervenção 
no processo de aprendizagem, a partir dos registros da avalição pautada na reprodução dos conhe-
cimentos, sendo inevitável que as dificuldades de aprendizagem assumam caráter de defasagem, 
pois o estudante, dificilmente terá condições de suplantar a aprendizagem que não se consolidou.

Para Troncon (1996):

“A avaliação somativa, também conhecida como terminal, incide no final ou após o trans-
curso do processo educacional ou de suas etapas mais importantes tendo, como finalidade, 
a verificação dos objetivos instrucionais. É frequentemente empregada com o propósito de 
aprovação ou reprovação do estudante”. (p.430)

Não é, contudo, possível afirmar ou contrapor que a avaliação nesse molde, não seja efetiva 
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para parte dos estudantes, ou até seus familiares. No entanto, a pretensão desse trabalho é contex-
tualizar o processo avaliativo qualitativo, em uma concepção que possa criar condições favoráveis ao 
percurso de aprendizagem em relação a todos os estudantes, garantindo a efetividade dos registros 
e a devida progressão do processo educacional.

Ao instituir instrumentos avaliativos que apenas constatam se os conteúdos foram apreendidos, 
não existe a pretensão de promover a reflexão sobre o que foi aprendido, mas, sim nominar os que 
aprenderam e exemplificar a deficiência do processo educacional, por meio dos que não alcançaram 
o mínimo esperado. Desencadeando um processo classificatório e uma aprendizagem com foco na 
avaliação final.

Em relação as implicações decorrentes do processo avaliativo, Esteban (2003) destaca:

O grande número de excluídos do acesso ao conhecimento socialmente valorizado, dos 
espaços reconhecidos da vida social, bem como a marginalização de conhecimentos social-
mente produzidos, mas não reconhecidos e validados, vão fortalecendo a necessidade de 
engendrar mecanismos de intervenção na dinâmica inclusão/exclusão social. O processo 
de avaliação do resultado escolar dos alunos e alunas está profundamente marcado pela 
necessidade de criação de uma nova cultura sobre avaliação, que ultrapasse os limites da 
técnica e incorpore em sua dinâmica a dimensão ética. (p.8)

Ainda em relação a avaliação com foco classificatório, destaca-se o processo de registro, 
pois, notas, conceitos ou outros recursos, não apresentam necessariamente, o quanto o estudante 
aprendeu ou ainda quais são as suas dificuldades, mas, apenas sua capacidade ou incapacidade de 
apresentar as soluções exigidas, por meio de um instrumento avaliativo. Sobre essa avaliação Broa-
dfoot (1998, p. 10) destaca que, “fornecem pouco incentivo para a maioria dos estudantes [...] sobre 
como e porque foram avaliados desta forma (e) fornecem poucas informações úteis aos professores 
para conduzirem seu ensino”.

Contudo, se a concepção de mensurar a aprendizagem por meio de notas ou conceito atribuídos, 
não parece contribuir para alcançar os objetivos de uma educação de qualidade, se faz necessário, 
identificar o motivo de ainda serem utilizados. Segundo Luckesi (2005):

...avaliar também tem sua origem no latim, provido da composição “a-valere”, que quer di-
zer “dar valor a...” porém, o conceito “avaliação” é formulado a partir das determinações da 
conduta de “atribuir uma um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação... que, 
por si, implica um posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto ato ou curso de 
ação da avaliação. (p.92-93)

Analisar e refletir sobre as funções que uma avaliação pode assumir no processo pedagógico, 
parece estar mais relacionada ao objetivo de sua empregabilidade, do que efetivamente sua possibi-
lidade de contribuição para a aprendizagem. Chizzotti e Ponce (2010), fazem referência as tipologias 
que a avaliação pode adotar, de acordo com a abordagem selecionada no processo pedagógico:

A tipologia das avaliações de alunos pode pretender, com recurso a um conjunto de proce-
dimentos, obter informação do desenvolvimento de um programa ou de um aluno (diagnós-
tica), aferir o nível alcançado por uma população escolar (prognóstica) contar os saberes 
adquiridos (somativa), atestar um nível de ensino alcançado (certificativa) ou favorecer a 
progressão criativa do conhecimento do aluno por meio de apoios contínuos, que despertem 
as potencialidades do aluno e animem a criatividade formadora do professor. Em qualquer 
tipologia, a avaliação fundamenta-se em um “[...] juízo de valor e sempre evoca concepções 
teóricas sobre a avaliação, os pressupostos em que ela se fundamenta, os critérios adota-
dos, as finalidades perseguidas, os resultados alcançados e os usos da avaliação” (p. 3).

Conhecer os elementos que constituem cada avaliação é essencial, não apenas no quesito 
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definição de instrumento avaliativo, mas, principalmente ao considerar uma possível articulação entre 
diferentes concepções de avaliações, encontrando assim, um caminho complementar em busca de 
um processo de aprendizagem efetivo.

A COMPLEMENTARIDADE ENTRE AS AVALIÇÕES SOMATIVAS E FORMATIVAS

Elencada a proposta de integrar ou complementar o processo avaliativo, objetivando propi-
ciar condições de qualificar a aprendizagem dos estudantes, faz necessário, compreender como se 
efetiva cada avaliação, seus elementos constituintes e principalmente o objetivo de sua aplicação.

Assim, desenvolver práticas avaliativas durante o percurso de ensino, aponta a possibilidade 
de elencar ações e intervenções pontuais, ao se detectar as dificuldades de aprendizagem dos es-
tudantes.

No entanto, o sistema educacional ainda se regula pela referência de notas e conceitos, como 
meio de avaliar essa aprendizagem, delimitando a avaliação apenas no final do processo educativo, 
impossibilitando qualquer inferência anterior. Ao se obter os resultados, esses se restringem aos 
erros e acertos identificados.

Segundo Santos (2016, apud HARLEN; JAMES, 1997):

Deste modo, pode concluir-se [...] que existem duas funções essenciais da avaliação: avaliar 
para ajudar a aprender e avaliar para sintetizar a aprendizagem. No primeiro caso, estamos 
perante um propósito formativo, no segundo, num registo somativo. Num propósito formati-
vo, o objetivo é fornecer evidência fundamentada e sustentada de forma a agir para apoiar o 
aluno na sua aprendizagem. Dirige-se aos atores diretamente envolvidos no processo de en-
sino e aprendizagem, professor e alunos, seja contribuindo para regular o ensino, seja para 
apoiar a aprendizagem. Tem, assim, uma dimensão pedagógica. Num propósito somativo, o 
objetivo é o de descrever e dar conta do que o aluno aprendeu e é capaz de fazer num certo 
momento, a fim de hierarquizar, selecionar, orientar e certificar. (p.640)

Em relação as especificidades de cada avaliação, o professor precisa levar em consideração 
o que se objetiva avaliar por meio de determinado instrumento avaliativo, sendo que, a articulação 
das avaliações somativas e formativas, objetiva acompanhar o desempenho dos estudantes, compre-
endendo suas dificuldades e delimitando as ações necessárias para suplantá-las e por fim, registrar 
os resultados obtidos.

Em relação a avaliação somativa, esta se caracteriza por ser realizada ao final do processo 
educacional, com o objetivo de apurar o rendimento dos alunos, sua aprendizagem e quantificar os 
resultados, por meio de notas ou conceitos.

Segundo Santos (2016, apud Sadler,1989) o autor define que:

[...] a avaliação somativa é essencialmente retrospectiva, considerando que apura o que o 
aluno aprendeu ou não, o que sabe ou não, no momento final de um ciclo de aprendizagem. 
Além disso, a partir dos elementos que essa avaliação fornece, são definidos como se dará 
o percurso escolar do estudante, para o período seguinte, aprovado ou reprovado.

Avaliar, no entanto, é parte do processo educativo, relacionado a apropriação do saber. Por-
tanto, avaliar estabelece o processo de verificação entre o ensinar e o aprender, em um equilíbrio 
que subsidia o processo didático. Mas, estabelecer os elementos que constituem esse processo 
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avaliativo, delimitado pelo que se apura por meio do registro dos resultados obtidos, ainda, apresenta 
na atualidade, um viés comparativo, seja entre alunos, escolas, sistemas educacionais, entre outros.

Portanto, a de se destacar que o objetivo desse estudo é demonstrar a possibilidade, já 
elencada por diversos autores, de avaliar para a aprendizagem, torna-se imprescindível, a elaboração 
constante de registros que promovam um consenso de reflexão na ação.

Neste contexto, podemos destacar que o processo de avaliar constituído pela avaliação forma-
tiva, se caracteriza por promover uma análise contínua do processo didático, possibilitando verificar 
o que o aluno aprendeu e quais as lacunas que impediram a consolidação da aprendizagem. Por 
acontecer continuamente, não se limita a aplicação de instrumentos em tempos determinados, pois, 
leva em consideração todo o processo do ensino.

Para Troncon (1996, p.430):

“A avaliação formativa é aquela realizada, regular e periodicamente, ao longo do processo 
educacional, para obter dados sobre o progresso conseguido e, deste modo, efetivar a opor-
tuna correção das distorções observadas, para preencher as lacunas detectadas, bem como 
reforçar as conquistas realizadas”.

A avaliação formativa permite ao docente, diagnosticar o que o estudante aprendeu ou preci-
sa aprender, tendo assim, a possibilidade de planejar e reorientar o que se fizer necessário. Nessa 
perspectiva, torna-se imprescindível o domínio do processo didático pelo docente, que ao integrar 
os objetivos, métodos e as atividades avaliativas, contempla um cenário no qual a realização de in-
tervenções, adequações, e replanejamento do ensino, podem ocorrer concomitantemente ao fazer 
pedagógico.

Em síntese, a articulação entre as avaliações somativas e formativas, não se resume aos re-
sultados obtidos em cada situação, mas, aos critérios estabelecidos anteriormente à análise contínua 
da aprendizagem, e assim, trabalhar de forma a alcançar, de maneira coerente e eficaz os objetivos 
elencados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliar é parte fundamental do trabalho pedagógico, pois permite analisar todo o processo de 
ensino e aprendizagem, contemplando a reflexão sobre o que se ensina e como ocorre a aprendi-
zagem, subsidiando assim o planejamento.

Portanto, refletir sobre o processo avaliativo perpassa por identificar concepções teóricas que 
definem métodos e metodologias, percorrer o caminho da construção de um planejamento, analisar a 
efetivação do processo de ensino aprendizagem e por fim, obter registros que podem propiciar uma 
análise que resulte em um avaliar qualitativo.

Toda ação em prol da aprendizagem significativa, centrada no aluno, precisa delimitar que o 
registro do processo pedagógico contenha elementos básicos em sua composição, dentre os quais, 
as aprendizagens evidenciadas, as dificuldades identificadas, as estratégias e intervenções empre-
gadas, e por fim o resultado obtido.
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Sendo assim, os instrumentos avaliativos precisam possibilitar que o registro se efetive, re-
sultando na consolidação da avaliação, em sua função formativa. A diversidade de instrumentos 
avaliativos possibilita enriquecer o registro pedagógico, consequentemente a elaboração desses 
registros são momentos de reflexão e análise em prol da aprendizagem qualitativa.

Por essa razão a avaliação precisa se pautar na perspectiva de garantir subsídios para que 
ocorra a ação-reflexão-ação no fazer pedagógico.
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RESUMO

O presente artigo “Alfabetização e Letramento no Ensino da Matemática” se propõe a refletir so-
bre a importância da matemática por meio da apropriação dos conhecimentos matemáticos como 
possibilidade da superação das desigualdades no exercício da autonomia como instrumento de 
promoção da vida e da formação humana. A alfabetização e o letramento matemático são utilizados 
não só nos sistemas de numeração e nas operações aritméticas fundamentais, mas também nas 
relações com espaço e forma, processos de medição, registros e usos de medidas, estratégias de 
produção, reunião, organização, registro, divulgação, leitura e análise de informação, identificação 
e isolamento de qualidades, comparação, classificação e ordenação. Na pesquisa bibliográfica fica 
evidente, a importância da alfabetização e do letramento matemático. O resultado é perceptível 
na aprendizagem que a criança vai fazendo, sobretudo quando demonstra interesse por algo que 
lhe é evidencia em que consegue com sua curiosidade perceber a beleza que existe por trás dos 
elementos matemáticos por mais complexos e abstratos que sejam fazem parte desse oceano que 
se constitui o conhecimento matemático no desenvolvimento humano.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Matemática; Educação Infantil; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A Alfabetização e o Letramento permeiam uma das etapas mais importantes da constituição do 
desenvolvimento humano, portanto, o profissional da educação deve compreender que a matemática 
não diz respeitado apenas a signos e símbolos soltos em determinado ambiente ou contexto, mas 
que existe uma estrutura e uma organização de fatos que viabilizam a compreensão dos elementos 
que constituem a matemática.

A escolha do tema se funda na importância que a matemática tem para o desenvolvimento 
infantil na ação/compreensão da criança e por uma sucessão de fatos em que se observa o desen-
volvimento do pensamento lógico-matemático. Portanto, cabe ao profissional docente compreender 
a importância da matemática e de como ela se manifesta, para então compartilhar elementos signi-
ficativos e contribuir para o desenvolvimento global da criança.

É de fundamental importância compreender como a alfabetização e o letramento matemático se 
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manifestam e se apresentam no contexto da Educação Infantil em que a matemática se constitui fator 
primordial para o desenvolvimento no processo de alfabetização e letramento no ensino matemático.

A presente pesquisa de cunho bibliográfico se desdobra na compreensão da alfabetização e do 
letramento matemático no contexto escolar da Educação Infantil. É possível identificar os elementos 
constitutivos da alfabetização e do letramento matemático ao mesmo tempo que em é possível o 
esclarecimento de como o conhecimento matemático se embasa e se fundamenta na Base Nacional 
Comum Curricular.

É oportuno, estabelecer a ligação entre o discurso neoliberal e a maneira como as reformas 
curriculares têm chegado às escolas, uma vez que se trata da dinâmica de “sobre o saber, sobre 
competências intelectuais do aluno, mas sobre o ser, ou seja, sobre o modelo de cidadão que se 
deseja construir para a sociedade.” (EVANGELITA & PAULA, 2019, p. 189).

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA

É necessário realizar um resgate histórico acerca do Letramento na formação de alunos 
letrados, portanto, alfabetização e letramento são termos utilizados para referenciar o processo de 
aquisição da leitura e escrita que estão para além do universo das letras, ou seja, contribuem para 
outras áreas do conhecimento, como por exemplo, a matemática.

O letramento se constitui com conceituação abrangente com reflexões importantes sobre o 
ensino-aprendizagem da língua escrita e que estão presente na escola se apresentando com perspec-
tivas socioculturais voltadas para o cotidiano escolar no contexto em que a aprendizagem acontece.

Goulart (2001), afirma que existe uma dificuldade de conceituar letramento por causa da “falta 
de condição de definir critérios para avaliar ou estabelece diferente s níveis de letramento” (GOULART, 
2001, p. 6). Isso demonstra que “ em termos mais gerais, o letramento está relacionado ao conjunto 
de práticas orais e escritas [de linguagem] de uma sociedade, e também [...] à construção da autoria 
(GOULART, 2001, p. 7).

Goulart (2001) pensa o letramento matemático de forma a tornar evidente o fato de que

Estamos aqui entendendo as orientações de letramento como o espectro de conhecimentos 
desenvolvidos pelos sujeitos nos seus grupos sociais, em relação com outros grupos e com 
instituições socais diversas. Este espectro está relacionado à vida cotidiana e a outras es-
feras da via social, atravessadas pelas formas como a linguagem escritas as perpassa, de 
modo implícito ou explícito, de modo mais complexo ou menos complexo (GOULART, 2001, 
p. 10).

Para Soares (2002) existe uma certa imprecisão na conceituação do termo letramento na 
educação quando se pensam nas práticas sociais da leitura e da escrita ao passo que eventos que 
ocorrem e que estão associados ao conceito de letramento

[...] o estado ou condição de indivíduos ou de grupos sociais de sociedades letradas que 
exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e de escrita, participam competente-
mente de eventos de letramento. Oque está concepção acrescenta [...] é o pressuposto que 
indivíduos ou grupos sociais que dominam o uso da leitura e da escrita e, portanto, têm as 
habilidades e atitudes necessárias para uma participação ativa e competente em situações 
em que práticas de leitura e/ou escrita têm uma função essencial, mantém, com os outros e 
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com o mundo que os cerca formas de interação, atitudes, competências discursivas e cogni-
tivas que lhes conferem um determinado e diferenciado estado ou condição de inserção em 
uma sociedade letrada (SOARES, 2002, p. 2).

Segundo Sores (2002), o letramento é o contrário de analfabetismo, portanto, “estamos vivendo 
hoje, a introdução na sociedade, de novas e incipientes modalidades de práticas sociais de leitura 
e de escrita, propiciadas pelas recentes tecnologias de comunicação eletrônica [acrescentaríamos 
também a armazenagem de dados] – o computador, a rede (a web), a Internet” (SOARES, 2002).

Para Soares (1998), uma vez que se diminui o analfabetismo no final do século XX, os edu-
cares percebem que não basta só ler e escrever, ser alfabetizado não torna o ser humano capaz de 
se envolver criticamente na sociedade em que vive.

Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o esta-
do ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência se ter-se 
apropriado da escrita (SOARES, 1998, p. 8).

A pessoa letrada se diferencia da analfabeta ou iletrada, passa a ter uma outra condição social 
e cultural uma vez que passa a pensar de forma diferente (SOARES, 1998).

É curiosos que tenha ocorrido em um mesmo momento histórico, em sociedades distancia-
das tanto geograficamente quanto socioeconomicamente e culturalmente, a necessidade de 
reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas 
que as práticas do ler e do escrever resultantes da aprendizagem do sistema de escrita. As-
sim, é em meados dos anos de 1980 que se dá, simultaneamente, a invenção do letramento 
no Brasil, do illettrisme, na França, da literacia, em Portugal, para nomear fenômenos distin-
tos daquele denominado alfabetização, alphabétisation (SOARES, 2004, p. 2).

Soares (2004), em seu artigo “Letramento e Alfabetização: as muitas facetas”, portanto, letra-
mento e alfabetização não são processos independentes, mas interdependentes e indissociáveis – a 
alfabetização se desenvolver no contexto de e por médio de práticas sociais de leitura e de escrita 
(SOARES, 2004). O letramento não anula a alfabetização, mas deve ser visto, contemplado, analisado 
como processos que se desenvolvem em conjunto.

A alfabetização se constitui em ser processo de aquisição da informação por meio da técni-
ca, já o letramento corresponde à compreensão da técnica. A alfabetização matemática acontece 
diariamente ao aprender o ser humano faz uso de técnicas, conceitos que são vinculados ao uso 
aplicado no meio social.

É necessário reconhecer que alfabetização – entendida como a aquisição do sistema con-
vencional de escrita distingue-se de letramento – entendido como desenvolvimento de com-
portamentos e habilidade de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais: dis-
tinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento quanto em relação aos processos 
cognitivos e linguísticos de aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes 
objetos. Tal fato explica por que é conveniente a distinção entre os dois processos. Por outro 
lado, também é necessário reconhecer que, embora distintos, alfabetização e letramento 
são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida 
no contexto de práticas socais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou seja, 
em um contexto de letramento e por meio de atividades de letramento; este, por sua vez, só 
pode desenvolver-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. 
(SOARES, 2004, p. 97).

A matemática não se caracteriza apenas pela união dos signos e símbolos, ela está para além 
da decoração de fórmulas, realização de contagens ou atribuição de formas aos objetos. A matemá-
tica trata de questões abstratas que estão ligadas ao nosso dia-a-dia e é necessário apreendê-las 
de forma que que o conhecimento matemático se concretize de forma sistemática ao proporcionar 
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ao ser humano a compreensão de um pensamento para que possa compreender outro.

Um exemplo da presença da matemática presente em nosso dia-a-dia está no fato de abran-
ger o processo de construção da tabuada, a falta de compreensão pode ocasionar dificuldades em 
outros elementos, isso demonstra que os conceitos apreendidos são utilizados no meio social e de 
forma individual e nesse processo se tem a consciência que a matemática não se resume a siste-
matização de técnicas.

Para Galvão & Nacarato (2013):

No que se refere à alfabetização matemática, percebemos que a ela se atribui o aprender a 
ler e a escrever códigos, sistemas, noções básicas de lógica, aritmética, geometria, tendo, 
sempre, como forma de registro a linguagem da matemática formal. Entretanto, distante 
da demanda exigida ao indivíduo pela sociedade contemporânea, ser alfabetizado significa 
saber ler, escrever, interpretar textos e possuir habilidades matemáticas que façam agir acri-
ticamente na sociedade. Desta forma, talvez a alfabetização matemática não seja capaz de 
suprir tal necessidade; pois possuir tais habilidades significa ser letrado, ou seja, entender, e 
saber aplicar práticas de leituras, escrita matemática habilidades matemáticas para resolver 
problemas não somente escolares, mas de práticas sociais como: saber ler e interpretar grá-
ficos e tabelas, fazer estimativas, interpretar contas de luz, telefone, água, e demais ações 
relacionadas aos diferentes usos sociais. (GALVÃO & NACARATO, 2013, pp.83-84).

A alfabetização e o letramento matemático apresentam elementos indissociáveis e indispensá-
veis para a compreensão e efetivação do pensamento lógico-matemático de qualidade e se estende 
para outras áreas do conhecimento de forma interdisciplinar de forma a ancorá-los com fundamentos 
práticos, claros e objetivos.

A matemática é vista como fator maior que fórmulas e conceitos já estabelecidos pra que 
os conceitos sejam enraizados, mas que na maioria das vezes já são conceitos estabelecidos pela 
sociedade, no entanto, se constitui novidade para a criança.

A construção de um objeto de conhecimento implica muito mais que mera coleção de infor-
mações. Implica a construção de um esquema conceitual que permita interpretar dados pré-
vios e novos dados (isto é, que possa receber informação e transformá-la em conhecimento) 
(FERREIRO, 2001, p. 8).

A matemática deve se vincular ao ambiente e situação que a atenção esteja presente e os 
conceitos matemáticos possam ser introduzidos nos jogos, brincadeiras, contação de histórias que 
as crianças participam de forma interativa no ambiente escolar que se institui como o lugar da fonte 
de informações matemáticas por intermédio das imagens, numerais e jogos que estimulam o inte-
resse da criança em desvendar, conhecer, apreender as situações que desafiam a sua curiosidade 
para conhecer.

O ensino da matemática na Educação Infantil deve ser visto comum “caminho para favorecer 
o desenvolvimento intelectual, social e emocional da criança.” (LORENZATO, 2011, p. 7). A mate-
mática está inserida no cotidiano das crianças, nos movimentos que acontecem dentro ou fora da 
sala, da escola, está para além dos muros escolares na resolução de problemas, na fila para entrar, 
no lanche quando a criança percebe que seu prato está vazio e o do colega está cheio, assim como 
quando se toma o suco com os demais colegas.

Portanto os momentos de brincadeiras estão permeados de situações matemáticas e os jogos 
são fontes de pensamentos lógicos.
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A instituição de Educação Infantil pode ajudar as crianças a organizarem melhor suas infor-
mações e estratégias, bem como proporcionar condições para a aquisição de novos conhe-
cimentos matemáticos. O trabalho como noções matemáticas na Educação Infantil atende, 
por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que 
incidam nos mais variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessi-
dade social de instrumentalizá-la melhor para viver, participar e compreender um mundo que 
exige diferentes conhecimentos e habilidades. (BRASIL, 1998, p. 207).

O conhecimento matemático, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC é 
essencial na Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja 
pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades so-
ciais. Assim, nosso compromisso no processo de ensino e aprendizagem é com o desenvolvimento 
do letramento matemático. (BRASIL, 2017).

A alfabetização na perspectiva do letramento é um processo de letramento que envolve as 
vivências culturais e isso se demonstra nas tendências do ensino de matemática que privilegiam a 
realidade do aluno como ponto de partida em que os símbolos e termos específicos da linguagem 
matemática circulam e vão se tornando conhecidos e acessíveis a compreensão dos alunos no pro-
cesso de ensino-aprendizagem no desenvolvimento das atividades matemáticas.

O letramento matemático trata das competências e habilidades de raciocinar, representar, 
comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, 
a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, 
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.

O letramento assegura o que aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são 
fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo, com a finalidade de perceber o caráter de 
jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico 
e crítico, estimula a investigação de forma que sua fruição seja prazerosa.

O letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a 
matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e uti-
lizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e 
predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos reconhecer o papal que a matemática exerce 
no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamen-
tos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. (BRASIL, 2017).

A Alfabetização Matemática na perspectiva do letramento é a perspectiva que amplia o papel 
da matemática na tradicional tríade ler-escrever-contar. A alfabetização matemática trata do ensino 
e aprendizagem de matemática que vai além da decodificação dos números e do domínio da reso-
lução das quatro operações básicas sendo um instrumento para a leitura do mundo (BRASIL, 2014).

Na alfabetização/letramento matemático, as estruturas lógicas elementares – de classifica-
ção e seriação – impulsionam tanto o desenvolvimento das operações aritméticas, quanto 
das operações geométricas espontâneas. Para classificar, a criança estabelece relações de 
semelhança, juntando objetos que possuem características, comuns e separando-os dos 
que não possuem essas características. Assim, ela pode classificar objetos, alternando o 
atributo/critério dos agrupamentos: separa-os pela cor, pela forma, [...]. (BRASIL, 2014).

Alfabetizar matematicamente é a ação de ensinar a escrita e a leitura dos números, nomencla-
tura de polígonos, leituras de gráficos e tabelas, dentre outras noções. A perspectiva do letramento 
agrega à alfabetização o estado ou a condição de quem não apenas possui essas noções, mas 
cultiva e exerce as práticas sociais que as requerem. (BRASIL, 2014).
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A alfabetização e o letramento matemático são utilizados não só nos sistemas de numeração e 
nas operações aritméticas fundamentais, mas também nas relações com espaço e forma, processos 
de medição, registros e usos de medidas, estratégias de produção, reunião, organização, registro, 
divulgação, leitura e análise de informação, identificação e isolamento de qualidades, comparação, 
classificação e ordenação.

Em situações significativas, diferentes tipos de texto, diferentes tipos e registros, a escuta do 
que a criança traz de sua cultura é que precisa ser valorizado no seu aprendizado, suas experiências 
são concretas e se constituem em bagagem de outras experiências que estão para além dos muros 
escolares.

O letramento matemático está proposto na Base Nacional Comum Curricular – BNCC da 
seguinte maneira:

O desenvolvimento de habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de 
organização da aprendizagem matemática, com base na análise de situações da vida co-
tidiana, de outras áreas do conhecimento e da própria Matemática. Os processos mate-
máticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e da 
modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo 
pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo 
o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o 
desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, 
representação, comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento do pensamento 
computacional (BRASIL, 2018).

No que diz respeito ao cálculo, é necessário acrescentar, à realização dos algoritmos das 
operações, a habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e, 
ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo. (BRASIL, 2018).

Schütz (1987) fala de “tipos” cognitivos que permitem incorporar as experiências cotidianas 
num reservatório (stock) de categorias cognitivas e linguísticas. Depois de Schütz, Berger 
e Luckman(1980), retomados por Dubar (1991), falam de saberes de base pré-reflexivos e 
pré-dados que funcionam como evidências e como uma reserva de categorias graças às 
quais a criança tipifica, ordena e objetiva seu mundo. Bourdie (1972; 1980) os associa a es-
quemas interiorizados (habitus) que organizam as experiências sociais e permitem gerá-las. 
Os etnometodologistas (Coulon, 1990) os comparam a regras pré-reflexivas que estruturam 
as interações cotidianas. Giddens (1987) designa-os pelo termo de “competência”, que es-
trutura a consciência prática dos autores sociais. Os cognitivistas falam dos conhecimentos 
anteriores estocados na memória a longo prazo sob a forma de figuras ou de esquemas; 
outros autores falam de “preconcepções”, de teorias implícitas, de crenças, etc. (TARDIF, 
2002, p. 71).

A apropriação democrática dos conhecimentos matemáticos participam da superação das 
desigualdades e no exercício da autonomia. A aprendizagem matemática como um instrumento de 
promoção da vida e formação humana.

PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO DA MATEMÁTICA

O professor precisa envolver o aluno nas vivências cultuais para além da aprendizagem do 
sistema alfabético de escrita, ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da 
leitura e da escrita, considerando as noções matemáticas necessárias ao perfeito entendimento e 
compreensão do texto e que ajudam na sua compreensão.
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O fazer docente é construído diariamente no cotidiano com afirmações, mas também com 
incertezas, tendo claro “que não se podem sugerir receitar para a sala de aula, pois cada contexto 
indica a necessidade de se estabelecer relações entre s fatos e as pessoas envolvidas no processo 
de ensino e aprendizagem. (SOUZA & OLIVEIRA, 2015, p. 60).

A criança quando vai para a alfabetização na escola ela já está em contato com diferentes 
textos, texto não do livro, mas de toda a escrita, logo, a ação pedagógica docente deve propiciar 
oportunidades para as crianças compreenderem como nossa sociedade organiza, descreve, aprecia 
e analisa o mundo para que as crianças possam compreender tanto conteúdo, quando a função, a 
intenção e os efeitos dos textos.

As contribuições do ensino da matemática para uma alfabetização na perspectiva do letramen-
to com os textos que circulam e com os quais as crianças já tem contato em nossa sociedade são 
marcados por processos e recursos de quantificação, de ordenação, de medição e de organização 
dos espaços e das formas que desenvolvemos.

É preciso que os alunos se deparem com situações-problema em múltiplos contextos (BRASIL, 
2018). Essas situações-problemas precisam ser selecionadas e preparadas e planejadas pelo 
professor, levando e considerações os objetivos que deseja alcançar com seus alunos (ONUCHIC 
& ALEVATTO, 2011).

Temos em nosso cotidiano uma série de símbolos e termos específicos da linguagem mate-
mática em textos de grande circulação que permeiam nossas relações, por exemplo, a sinalização 
dos banheiros dos meninos e meninas e de necessidades especiais que tem as formas geométricas 
que é um simbolismo para indicação de um espaço público, a malha quadriculada em que na Unidade 
Básica de Saúde – UBS se faz o acompanhamento do peso e altura das crianças e esse material as 
crianças tem contato desde seu nascimento, temos o triângulo que indica o piso molhado para tomar 
cuidado e evitar a queda, placas de trânsito de modo geral, a sola de sapato de calçado que tem a 
forma e possui o número com alguns símbolos, temos a receita em que se verifica o envolvimento 
de números e a presença de unidades de medidas, panfleto de propaganda de supermercado em 
que se verifica o produto com seu respetivo valor e, por fim, um mapa em que se tem as trajetórias 
que as crianças tem contato.

A construção do conhecimento matemático deverá refletir o contexto em que a aquisição do 
conhecimento se concretiza na construção de um penso crítico reflexivo, despertando o gosto pelo 
ensino da matemática ENDRUWEIT & BIEGER, 2016).

A criança desenvolve um conjunto de saberes matemáticos construídos em interação com 
seu meio social, antes de entrar na escola em que são capazes de realizar operações simples, de 
estabelecer categorias e equivalências, de reconhecer e diferenciar figuras e formas geométricas, de 
estabelecer parâmetros pessoais para medira grandezas e de servir-se de diversos outros conceitos 
matemáticos.

Segundo Soares (2005), “uma pessoa pode ser alfabetizada e não ser letrada: sabe ler e 
escrever, mas não é capaz de interpretar um texto lido.” (SOARES, 2005, p. 51).
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Cabe ao professor permitir aos alunos o enfrentamento de situações-problemas que dever ser 
escolhidas e construídas levando em conta o tipo de cidadãos que deseja formar para a sociedade 
(ONUCHIC & ALEVATTO, 2011). É preciso realizar uma verificação sobre os problemas que envolve 
as competências e habilidades que serão atingidas por intermédio do Letramento Matemático.

Um dos aspectos mais importantes da Matemática é o seu papal a compreensão dos fenô-
menos da realidade. Essa compreensão oferece, aos seres humanos, as ferramentas ne-
cessárias para que eles possam agir de forma consciente sobre a sociedade na qual estão 
inseridos. Dessa forma, a Matemática aparece como parte essencial da bagagem de todo 
cidadão. Para isso, cabe à escola oferecer as condições necessárias para que o sujeito pos-
sa servir-se dessas ferramentas em suas práticas sociais. Isso não quer dizer que a escola 
seja a única responsável por essas aprendizagens, já que aprendemos também em nossas 
práticas sociais [...] a criança, antes de chegar à escola, também desenvolve um conjunto 
de saberes matemáticos construídos em iteração com seu meio social. (BRASIL, 2011, p. 8).

Segundo Soares (1998), a pessoa letrada já não é a mesma quando analfabeta ou iletrada, 
ela passa a ter outra condição social e cultural, pois passa a ter uma forma de pensar diferente. 
(SOARES, 1998). É preciso ter cuidado para não reduzir o letramento matemático apenas a resolver 
problemas, mas que aproxime o problema ao contexto no qual o aprendizado dos alunos acontece 
e se concretiza.

A legislação educacional garante que “o conhecimento matemático ganha significado, quando 
os alunos tem situações desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de 
resolução”. (BRASL, 2011, p. 106). Acreditamos que por meio do letramento matemáticos os alunos 
são levado a desenvolver as competências e habilidades para resolução de situações-problemas, 
assim o aluno será capaz de transformar sua realidade, formar um pensamento crítico e crítico e 
fazer o uso desse conhecimento para atual dos diversos setores da sociedade.

Portanto, não há “um caminho que possa ser identificado como único e melhor para o ensino; 
no entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o 
professor que ensina Matemática construa sua prática.” (PASSOS & SOUZA, 2015, p. 174).

Machado (2003), analisa as noções de alfabetização e letramento chegando ao conceito de 
letramento matemático.

[...] podemos explicar nosso entendimento para “letramento matemático” como expressão 
da categoria que estamos a interpretar, como: um processo do sujeito que chega ao estudo 
da matemática, visando aos conhecimento e habilidades acerca dos sistemas notacionais 
da sua língua natural e da matemática, aos conhecimentos conceituais e das operações, a 
adaptar-se ao raciocínio lógico-abstrativo e dedutivo, com o auxílio e por meio das práticas 
notacionais, como de perceber a Matemática na escrita convencionada com notabilidade 
para ser estudada, compreendida e construída com a aptidão desenvolvida para a sua leitu-
ra e para a sua escrita. (MACHADO, 2003, p. 135).

Essa prática não deve ser engessada por um documento, que a insubordinação criativa possa 
se manifestar por ações como questionamento das “formas como a matemática é apresentada na 
escola e do posicionamento dos alunos como autores da matemática.” (GUTIERREZ, 2013, p. 1249).

De acordo com D’Ambrosio & Lopes (2014), o professor não deve limitar sua prática docente 
apenas em objetivo previamente determinados, sem considerar o contexto em que o aluno está in-
serido e se concretiza o aprendizado e sua experiência deverá prever, antever refletir, compreender 
e dar autonomia para que o aluno possa fazer a escolha da sua apropriação de conhecimento.
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O conhecimento matemático, assim como os demais conhecimento concebidos pelo ser 
humano, deve exercer o poder de proporcionar a melhoria na qualidade de vida desse ser humano 
criando novo repertório de possibilidades que advém das mais variadas formas de acessar e fazer 
o uso do conhecimento matemático em seus diversos campos.

Na Escola, esta diversidade se multiplica por meio do professor que proporciona a expansão 
do conhecimento de forma criativa, lúdica, brincante em que as atividades propostas ser tornam em 
desafios em que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e a própria prática docente realizam suas 
descobertas por intermédio do conhecimento matemático que pode se constituir em um importante 
aliado de luta dos discriminados, dos sem vez, dos sem voz, emancipando-os para que vivam sua 
cidadania plena.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Infantil se constitui em ser a base do pensamento lógico-matemático do ser 
humano que irá acompanha-lo por toda sua vida. Esse movimento vai de encontro ao que Carvalho 
(2014) sentenciou citando Isaac Newton ao afirmar que

Tenho a impressão ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em descobrir 
uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto que o imenso 
oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos. (CARVALHO, 2014, p. 1).

A criança está cheia de curiosidade, está disposta a desvendar os mistérios para descobrir 
os tesouros que se abrirão por meio de novos conhecimentos, portanto, a importância da alfabetiza-
ção do letramento em matemática se evidencia na beleza que existe e que se expressa a partir dos 
números e da matemática por mais complexos que possam parecer.

Cabe ao professor ser protagonista, isso para D’Ambrosio & Lopes (2014) “ter consciência 
sobre quando como e porque agir contra procedimentos ou diretrizes estabelecidas.” (D’AMBROSIO 
& LOPES, 2014, p. 29). Essas ações revelam insubordinação a captar o poder de sua ação para 
favorecer uma aprendizagem significativa e construtiva para os alunos.

Alfabetização e letramento são processos distintos, embora possam e devam caminhar simul-
taneamente, “a questão é alfabetizar letrando [...], a qual poderia se colocar nesta situação ‘alfabetizar 
matematicamente numerando’”. (SOARES, 2002).

Portanto, a aprendizagem da linguagem matemática se constitui em um processo de longa 
duração que abarca a partição em práticas sociais de leitura e escrita matemática, até mesmo nas 
práticas educativas em que os alunos vão se apropriando

Com o desenvolvimento do Letramento Matemático na prática de ensino e aprendizagem por 
intermédio da resolução de problemas, os alunos serão capazes de se tornar críticos, com pensa-
mento autônomo para que sua utilização dos conhecimentos apreendidos possam possibilitar atuação 
interativa entre os membros da sociedade.
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RESUMO

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a continuidade de alfabetização e letramento quan-
do a criança inicia no 1º ano do ensino Fundamental, almejando qualificar o processo contínuo de 
apropriação da leitura e escrita na vida cotidiana do educando. Os professores, e as escolas ainda 
se prendem em antigos métodos inadequados de instrumentos que hoje já não são o suficiente 
para alcançar um ensino aprendizagem de qualidade, ou seja, buscam o uso contínuo de cartilhas, 
textos copiados, exercícios de memorização, que não tem significado nenhum para os alunos. É 
imprescindível o professor valorizar o conhecimento que os educandos trazem consigo mesmo, 
como a cultura, a ética, e a leitura do mundo em que se vive. A vista disso, o referencial teórico 
contém ideias de estudiosos desse tema que serviram de apoio para analisar os dados levantados 
por meio de pesquisas e questionário. Sendo que, por meio do questionário se faz presente o olhar 
reflexivo e crítico dos professores sobre o ambiente da alfabetização e letramento na educação 
dentro das salas de aulas. Notou-se que ainda, a existência de muitas controvérsias da parte dos 
professores sobre o tema de alfabetizar e letra por meio do mundo atual em que se vive isso nos 
leva ao conhecimento de que muitas (os) professoras (os) têm que aprender a se encaixar ao novo 
método de ensino.

Palavras–chave: Educação; Alfabetização; Letramento; Ensino.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como o objetivo, mostrar como deve alfabetizar e letra uma criança nos dias 
atuais, ou seja, romper com o ensino tradicional. Saber ler e escrever não é o suficiente para atender 
às demandas da sociedade. Há décadas atrás, bastava que a pessoa soubesse escrever somente 
o seu nome, para assinar o voto ao seu candidato, pois faltavam incentivo, interesses por parte dos 
pais, professores e de condições socioeconômico presente na realidade de muitas pessoas.

Porém, hoje a favor de acompanhar o desenvolvimento que circula na sociedade, a população 
precisa ir bem mais além, precisa estar adequado à realidade no qual o aluno convive e também 
estar atrelada aos conhecimentos que ele traz da vida familiar e social.

A alfabetização e letramento é ensinar a ler e ler o mundo, ou seja, as escolas, salas de au-
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las, os professores, precisam estar mais preparados para ir de encontro à necessidade singular dos 
alunos e buscar por meio de pesquisas e cursos de formação, ações pedagógicas de reorganização 
do ensino e reformulação dos modos de ensinar e fazer acontecer na pratica em sala de aula, inte-
grando ao convívio social da sociedade e levando em consideração prática de exercícios que tenham 
coligação com os dias atuais.

JUSTIFICATIVA

O tema Justifica-se pela necessidade de analisar como ocorre a alfabetização e o incenti-
vo à leitura nas series inicial. Diante disso, trabalhar o processo que leve o aluno a ter um interesse 
pela leitura e escrita em seu cotidiano. Levando a observar qual o verdadeiro papel para a formação 
deste aluno pensante a buscar conhecimentos e gêneros textuais ou diversos materiais que des-
pertem o gosto pela leitura.

SITUAÇÃO PROBLEMA

Como trabalhar a alfabetização e letramento nos anos iniciais, junto com o lúdico e a realidade 
do mundo em que vivemos?

OBJETIVO GERAL

Mostrar a importância de alfabetizar e letra por meio de diversos gêneros textuais, por meio 
do lúdico e o contato com o mundo em que vivemos. E oferecer meios de aprendizagem que possa 
construir verdadeiros cidadãos, aptos a ter suas próprias escolhas e criar suas próprias invenções.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Apresentar o processo da alfabetização nos anos iniciais;

• Apresentar a concepções de práticas pedagógicas por meio do lúdico;

• Apresentar o papel social da leitura e da escrita por meio de diversos gêneros textuais.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO CONTEXTOS HISTÓRICOS

A história da alfabetização e letramento, em nosso país foi centrada nos métodos de alfabe-
tização. A rivalidade entre esses métodos que objetivavam o desejo de garantir aos educandos a 
inserção no mundo da cultura letrada, a fim de investigar os estudos foram produzidos uma gama de 
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teorização e tematização. Segundo Magda Soares; A educação desde o século XVll tem apresen-
tado grandes preocupações em relação a ler e escrever (SOARES, 2005), principalmente, quando 
se fala da inserção do indivíduo na democratização. Porém, antes o objetivo geral do indivíduo ao 
saber ler e escrever se limitava simplesmente em uma assinatura em prol de eleger um eleito, hoje 
estudos mostram que:

Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é aque-
le indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado 
de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente 
a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas 
sociais de leitura e de escrita. (2012, p. 39)

Visto que, por esse motivo incitou debates e reflexões em prol de solucionar esses entraves 
já existentes na sociedade contemporânea. Contudo, após a Proclamação da República a educação 
ganhou destaque como uma das utopias da modernidade. Desde então, ainda as práticas de leitura e 
escrita era restrita a poucos indivíduos e em sua maioria das vezes lecionadas em ambientes fechados 
ou até mesmo em escolas. Visto que o intuito era começar a inserir o educando no mundo letrado.

Retomemos a grande diferença entre alfabetização e letramento e entre alfabetizado e letra-
do [...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é 
aquele indivíduo que saber ler e escrever, já o indivíduo letrado, indivíduo que vive em esta-
do de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente 
a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas 
sociais de leitura e de escrita.(SOARES 1998, p.40)

Na época das escolas regias na década 1974, para o início da leitura era utilizado às chamadas 
“cartas de ABC” antigas cartilhas e os métodos de marcha sintética, ou métodos sintéticos da parte 
para o todo; da soletração (silábico), partindo daí dos nomes das letras (fônicos), ou seja, dos sons 
correspondem às letras; e da silabação (emissão dos sons), partindo das silabas.

Segundo Ferreiro (1996, p.24) “O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em 
um ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as informações sociais, não são 
recebidas passivamente pelas crianças.”.

No que tange a fala da EMILIA FERREIRA E ANA TEBEROSKY, é que a as práticas não 
condiz com a forma em que os alunos e crianças recebem. .No ano de 1876, deu início ao uso das 
cartilhas Maternal ou Arte da Leitura, escrita por João de deus, e ficou conhecido como método da 
“palavração” que surgiu por meio da linguística moderna da época que consistia em iniciar o ensino 
da leitura pela palavra, para então depois analisa lá a partir de valores fonéticos. Por volta de 1920 foi 
constituído o método analítico que orientava que o ensino da leitura deveria ser iniciado pelo “todo” 
para depois analisar os apartes que constituem as palavras, ainda nesse mesmo ano, surgiu o termo” 
alfabetização” passou a ser usado como ensino inicial da leitura e escrita.

Já no início de 1980, foi introduzido no Brasil, o pensamento do construtivista de alfabetização, 
fruto das pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, sobre a Psicogênese da Língua Portuguesa. 
Porém, a psicogênese não é aplicada como um método, mas sim como uma desmetodizada, ou 
seja, uma forma de ver a alfabetização por meio de um processo construtivo com etapas sucessivas 
e hipotéticas.

No entanto, nessa mesma época, foi constada uma grade número de pessoas “alfabetizadas”, 
mas consideradas analfabetas funcionais, ou seja, pessoas que conseguiam decodificar os signos 
linguísticos, mas, não conseguiam compreender o que leram. Surge então o termo “letramento”, onde 



35

Dezembro 2021Revista Territórios

estar letrado seria então, a capacidade de ler, e escrever em qualquer situação cotidiana. Na opinião 
de Magda Soares, alfabetizar letrando e de fundamental importância, pois garante uma aprendizagem 
muito mais significativa. SOARES (2004):

Alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando pela integração e pela articulação das várias fa-
cetas do processo de aprendizagem inicial da língua escrita é sem dúvidas o caminho para 
a superação dos problemas que vimos enfrentando nessa época da escolarização; descami-
nhos serão tentativas de voltar a privilegiar esta ou aquela faceta como se fez no passado, 
como se faz hoje, sempre resultando no reiterado fracasso da escola brasileira em dar as 
crianças acesso efetiva ao mundo da escrita. SOARES (2004 p.33).

Logo então, vivemos atualmente em uma esfera social que ainda se prendem em antigos mé-
todos de abordagens tradicionais ou tecnicistas, não dando conta de acompanhar o construtivismo, 
que na maioria das vezes veem sendo mal interpretados ou até mesmo rejeitados por profissionais 
da educação.

ALFABETIZAÇÃO

Alfabetização é quando se dá o início a leitura e escrita, ou seja, é um ato de tornar o indiví-
duo capaz de adentrar ao mundo do letramento, a diferença de alfabetização e letramento é que, 
alfabetizar tem um começo e fim, não quer dizer que um indivíduo alfabetizado é letrado, mas ser 
letrado é processo continuo onde envolve as práticas sociais existentes entre a linguagem e a escrita. 
Segundo Magda Soares; a criança já tem acesso à alfabetização desde quando inicia suas atividades 
na creche, ou seja, for para o 1º do ensino fundamental para ela é dar continuidade ao processo de 
alfabetização e não dar início. Na opinião de Emília Ferreiro; “As crianças não precisam atingir uma 
certa idade e nem precisam de professores para começar a aprender. A partir do nascimento já são 
construtoras de conhecimento. Levantam problemas difíceis e abstratos e tratam por si próprias de 
descobrir respostas para elas. Estão construindo objetos complexos de conhecimento. E o sistema 
de escrita é um deles. Cabe ao educando, ter um olhar crítico e reflexivo ao ponto de apropriar 
um conteúdo adequado aos conhecimentos já existentes na vida dessa criança, e partindo desse 
pressuposto, trabalhar propostas pedagógicas pertinentes que favoreça o crescimento educacional 
dessa criança.

Se alfabetizar significa orientar a criança para o domínio da tecnologia da escrita, letrar signi-
fica levá-la ao exercício das práticas sociais de leitura e escrita. Uma criança alfabetizada é 
uma criança que sabe ler e escrever, uma criança letrada (tomando este adjetivo no campo 
semântico de letramento e de letrar, e não com o sentido que tem tradicionalmente na lín-
gua, este dicionarizado) é uma criança que tem o hábito, a habilidade e até mesmo o prazer 
de leitura e de escrita diferentes gêneros textos, em diferentes suportes ou portadores, em 
diferentes contextos e circunstâncias. (SOARES 2004 p35.)

Um indivíduo alfabetizado, não tem o hábito de ler, mas o letrado sim, sendo que hoje é indis-
sociável separar a alfabetização do letramento, objetivo dos dois é caminhar juntos, com o mesmo 
propósito de preparar o indivíduo para a inserção ao mundo da esfera da linguagem. Sendo que, 
a linguagem é um fenômeno social estruturado de forma ativa e grupal do ponto de vista social e 
cultural, pois o letramento é utilizado nesse processo que cria condições do educando se encaixar 
em qualquer situação social em que o indivíduo se encontra

Temos, com isso, um passo importante para justificativa da dissociação entre alfabetização 
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e letramento. Se, de um lado, a alfabetização focaliza centralmente a construção e o em-
prego da língua escrita, o letramento, de outro, vai bem além disso, buscando promover por 
meio de práticas de escrita, uma relação intrapessoal com todo um domínio cultural a ser 
representado como conceito para o indivíduo. Trata-se, por conseguinte, de uma perspec-
tiva verdadeiramente desenvolvimentista, ao mesmo tempo intelectual, já que incide sobre 
a formulação de conceitos científicos por meio de faculdades mentais superiores, e social à 
medida que promove a integração do indivíduo ao modelo de sociedade que, a época de Vy-
gotsky, presumia-se ser ideal. Temos, então no letramento, um programa de educação, que, 
no Brasil, tem sido reconhecido no campo dos estudos culturais, cujas principais referências 
são Vygotsky e seu contemporâneo Mikhail Bakhtin, também russo (GODOY; SENNA, 2011, 
p. 240)

Entretanto, mesmo, pessoas alfabetizadas podem ter dificuldades em lidar com situações de 
linguagem que aparece no dia a dia por não ter ainda adquirido tal competência. Por este motivo, 
que não basta somente à pessoa ser alfabetizada, mas sim “letra-la” e conduzi-la a ter acesso aos 
diversos gêneros textuais e incentivar a criança a adotar o livro como seu objeto de cultura, entre 
outros materiais como: jornais, receitas, revistas, a fim de que favoreça a prática de leitura e escrita, 
ou seja, fazer que a criança utilize outros recursos em prol de inseri-la no em um mundo democrático.

Por isso, a escola sempre trabalhou muito mal com a oferta de conteúdo, e agora os professo-
res em prol de atender a inserção dos alunos ao mundo da leitura e escrita, precisam se desapegar 
de métodos tradicionais e se encaixar e acompanhar as novas mudanças que tange em prol de um 
ensino de aprendizagem de qualidade.

Assim, como descreve Soares:

Entretanto, o que lamentavelmente parece estar ocorrendo atualmente é que a percepção 
que se começa a ter, de que, se as crianças estão sendo, de certa forma, letradas na escola, 
não estão sendo alfabetizadas, parece estar conduzindo à solução de um retorno à alfabeti-
zação como processo autônomo, independente do letramento e anterior a ele. (2003, p.11):

Analisando dialeticamente a evolução humana, fica explícito que o homem antes mesmo de 
aprender a escrita, apreende o mundo a sua volta e faz a leitura crítica desse imenso mundo material. 
Por isso, é incorreto dizer que uma pessoa é iletrada, mesmo que ela ainda não seja alfabetizada, 
pois ela desde o princípio da vida reflete sobre as coisas. O letramento está intimamente ligado às 
práticas sociais, exigindo do indivíduo, uma visão do contexto. social em que vive. Isso faz da alfa-
betização uma prática centrada mais na individualidade de cada um e do letramento uma prática 
mais ampla e social. Nesse sentido, destacamos o papel do professor dentro desse processo. Este 
profissional deve acreditar e promover a construção de pensamento crítico em si próprio e em seus 
alunos. Assim, o letramento se torna uma forma de entender a si e aos outros, desenvolvendo a 
capacidade de questionar com fundamento e discernimento, intervindo no mundo e combatendo 
situações de opressão. (FREIRE, 1996)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Logo, observamos que a educação brasileira passa por uma escassez, a falta de qualidade 
da alfabetização, necessita-se que surjam novos olhares e práticas transformadoras. Para tanto, 
a educação das séries iniciais, que coincide com o período de início da alfabetização, é o viés de 
toda estrutura da educação que se desenvolverá depois, se faz preciso, uma atenção especial. Os 
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professores alfabetizadores precisam estar habilitados, serem competentes, criativos e cientes de 
sua responsabilidade de formação dos sujeitos como intelectuais e cidadãos comprometidos com a 
transformação social. Sendo primordial, também, que haja discussões sobre o tema alfabetização e 
letramento nos cursos de formação de docentes e nos cursos ou reuniões de formação continuada, 
de modo que gerem reflexões sobre o tema e a prática docente, buscando soluções para problemas 
específicos da alfabetização e procurando desenvolver os profissionais e as instituições de ensi-
no para que a educação tenha cada vez mais qualidade. Sem dúvidas, a contribuição de Freire é 
considerada um exemplo no contexto da alfabetização. Visto que ele foi um grande pensador e até 
hoje influência a educação. Ele, com sua filosofia existencialista, com traços da fenomenologia e do 
marxismo, nos mostra que é possível fazer uma conexão do mundo da escrita com o mundo real, 
levando ao desenvolvimento por meio da relação entre o próprio eu e o mundo. De maneira, que a 
alfabetização e a educação em geral, promovam a desmistificação da realidade, que nos livre das 
vendas e opressões, tornando os sujeitos cada vez mais críticos e transformadores da sociedade, 
numa sociedade melhor e mais justa para todas as pessoas. Por fim, acredita-se que é possível, 
sim, atingir a qualidade na educação das classes de alfabetização, com práticas educacionais que 
utilizem diferentes metodologias, que proporcionem tanto o desenvolvimento da alfabetização quanto 
o desenvolvimento do letramento de cada sujeito, por meio do qual ele possa ser autor de sua vida 
e de transformações. o pensamento crítico e social do aluno como o professor.
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RESUMO

O presente artigo tem como finalidade abordar a temática que envolve a importância do brincar no 
ambiente escolar da educação infantil. Além disso, trata-se de uma abordagem que define o brincar 
como um elemento lúdico que pode propiciar diversas contribuições a sala de aula, sendo essas, a 
socialização, a aprendizagem e a alegria. A partir disso, o educador será apresentado a uma nova 
proposta que servirá de instrumento para o processo de formação do seu educando.

Palavras-chave: Brincar; Ludicidade; Socialização; Aprendizagem; Alegria

INTRODUÇÃO

Nós educadores sabemos da importância do projeto de pesquisa na formação docente. A 
educação exige a renovação da prática docente, e é tarefa do educador o estudo das problemáticas 
da sala de aula.

O objetivo do artigo no primeiro semestre era romper paradigmas e rótulos que os docentes 
podem adquirir durante sua formação. A questão envolvida era aprender, mergulhar rumo ao des-
conhecido buscando respostas capazes de responder uma pergunta: “O que podem as forças vivas 
de um território, o Núcleo Sacadura Cabral, ensinar aos professores?”.

Agora a grande questão a ser resolvida é: “Do território para sala de aula: reflexão, ação, 
caminhos alternativos”. É o mesmo que fazer o educador refletir sobre as questões do território e 
relacioná-las a sala de aula, seria introduzir à sua prática docente conceitos e aprendizados adqui-
ridos na relação professor-território.

A escolha da temática aborda surgiu antes mesmo do trabalho de observação em sala de 
aula, claro que depois da observação, esta serviu-me de reafirmação do tema. Escolhi como tema 
o brincar como elemento lúdico, porque quando pisei pela primeira vez naquele território do Núcleo 
Sacadura Cabral tive uma visão muito negativa, pois os alunos dentro da escola não obedeciam às 
regras que a eles foram impostas, pelo simples fato de que eles não nos conheciam e não tinham 
nenhum contrato didático com nós. A decepção foi tamanha, porque por incrível que pareça a primei-
ra impressão não é que fica, mas nos faz criar um certo preconceito e uma pré-disposição perante 
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aquelas crianças.

Na segunda visita ao Núcleo, eu fui aberta a novas experiências, encarei o desafio como 
se fosse a primeira vez a pisar naquele território, e as crianças conseguiram apagar a primeira im-
pressão que eu tive deles, e mais que isso, conseguiram me mostrar o quão gratificante é exercer 
essa profissão de educador. Aprendi com eles que o aprendizado é mútuo, em que as duas partes 
aprendem um com o outro.

A segunda visita, foi em um ambiente muito conhecido pelas crianças, foi na praça que elas 
costumam brincar todos os dias livremente. E foi naquele ambiente que foi possível perceber a 
importância do brincar para a criança. É brincando que a criança se sente igual ao adulto, é nessa 
interação que ela lhe permite fazer parte do seu mundo.

A partir disso, foi possível entender com clareza o porquê de comportamentos diferentes pe-
rante as mesmas pessoas. Era só perceber que o ambiente era outro e a postura de ambos também 
era outra, pois na primeira visita nós queríamos impor regras e na segunda visita nós partimos do 
pressuposto que nada tínhamos a ensinar e sim muito a aprender com elas. Foi preciso se colocar 
na condição de criança, para entender que nós educadores muitas vezes tiramos esse momento 
delas, pois nos preocupamos o tempo todo em preenchê-las de conhecimentos, sem se perguntar 
se isso tem valor a elas.

Quando iniciado o trabalho de observação a certeza do tema veio à tona, pois observei uma 
turma muito especial, que acompanho já por dois anos. É uma turma de fase I, com criança de 4 a 5 
anos, e que com essas crianças já tive tempo de estabelecer um contrato didático e um elo afetivo. 
É possível afirmar que eu conheço muito bem elas e elas me conhecessem muito mais. O ponto que 
me chamou mais atenção nessa turma do período da manhã, é que durante as brincadeiras, elas 
próprias estabelecem certos contratos entre elas. Então elas próprias com base em nossas regras, 
criam as suas próprias regras do brincar. Logo, ao iniciar a brincadeira uma criança já sabe que o 
combinado é emprestar o brinquedo uma para outra, então elas cobram essa postura dos amigos. 
Elas sabem que devem brincar juntas, sem distinguir os amigos pelo brinquedo que ele traz. Portanto, 
essa turma brinca tranquilamente e pode ser capaz de brincar por horas sem que se ouça um só 
grito, pois eles se resolvem sozinhos sem brigar, só por meio de suas regras próprias.

Claro que muitas vezes elas acabam entrando em conflitos, mas não por não saberem das re-
gras, e sim por quererem fugir delas, mas sempre tem uma criança que assume o papel de mediadora 
da brincadeira, e logo chama atenção dos que querem fugir dos combinados estabelecidos por elas.

Essa turma não precisa que ninguém oriente a brincadeira, pois essas crianças são capazes 
de brincar, socializar, aprender e ser alegres ao mesmo tempo. De forma livre, elas são capazes de 
aprender uma com a outra, sem que tenha a intervenção do educador para mostrar o caminho certo 
a seguir.

O aprendizado no território e na sala de aula só me fez entender uma só coisa: ser criança é 
explorar livremente um mundo criado, capaz de permitir a criança seja criança, que ela mesma nos 
mostre o que a motiva. A criança por meio da ludicidade sente-se livre para expressar seus senti-
mentos, suas angústias, seus medos, seus anseios, seus questionamentos e seus entendimentos.
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É brincando que ela manifesta um ser muitas vezes repreendido, mas que está em sua cultura 
lúdica. É ser puro, espontâneo, criativo, que explora bem seu mundo simbólico, e o faz o mundo 
da imaginação, do faz de conta, da fantasia e da representação. A criança é capaz de procurar o 
caminho para percorrer e chegar ao seu destino, pois ela ainda não se perdeu perante os valores do 
mundo adulto, então ela sim é capaz de aprender brincado e fazer com essa brincadeira proporcione 
alegria e lazer.

LUDICIDADE E APRENDIZAGEM

A ludicidade é um dos fatores mais importantes da educação infantil. A temática tratada nesse 
item tem como finalidade despertar um olhar diferente nos educadores, um olhar abrangente capaz 
de acrescentar mais um conhecimento a área da aprendizagem. É, sobretudo, um fator que desen-
cadeia um fenômeno crucial da infância, a liberdade de expressão da criança, segundo Winnicott, 
citado por Brougère:

“Deve-se a Winnicott a reativação de um pensamento segundo o qual o espaço lúdico vai 
permitir ao indivíduo criar e entreter uma relação aberta e positiva com a cultura: “Se brincar 
é essencial é porque é brincando que o paciente se mostra criativo”. (BROUGÈRE, 2012, 
p. 19)

A ludicidade permite ao indivíduo vivenciar uma situação complexa, tal como a aprendizagem, 
mas de forma mais livre, assimilando-a com a realidade do ser, pois afirma Freud, citado por Brougère:

“Brincar é visto como um mecanismo psicológico que garante ao sujeito manter uma certa 
distância em relação ao real, fiel, na concepção de Freud, que vê no brincar o modelo do 
princípio de realidade” . (BROUGÈRE, 2012, p. 19)

O brincar já é um processo de aprendizagem em sim próprio, para brincar é necessário que 
se saiba praticar a ação, afirma Brougère:

“Brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma signi-
ficação social precisa que, como outras, necessita de aprendizagem”. (BROUGÈRE, 2012, 
p. 20)

A criança utiliza-se do elemento lúdico como um mecanismo de aprendizagem, brincando é 
que ela aprende a brincar, afirma Brougère:

“Parece que a criança, longe de saber brincar, deve aprender a brincar, e que as brincadei-
ras chamadas de brincadeiras de bebês entre mãe e a criança são indiscutivelmente um dos 
lugares essenciais dessa aprendizagem”. (BROUGÈRE, 2012, p. 22)

É sintetizando a teoria de Brougère que podemos afirmar que brincar pode ser considerado 
um elemento lúdico de aprendizagem, pois é a partir da brincadeira que a criança aprende a se 
posicionar diante das situações, e antes de brincar é necessário que o indivíduo aprenda a brincar 
como afirma o autor citado acima:

“Esquecemo-nos facilmente de que quando se brinca se aprende antes de tudo a brincar, a 
controlar um universo simbólico particular”. (BROUGÈRE, 2012, p. 23)

Muitos educadores não consideram o brincar como uma forma de aprendizagem, porém eles 
não têm ideia da tamanha importância desse elemento para situação ensino-aprendizagem. O do-
cente conscientizar-se que ignorar o brincar é simplesmente ignorar a cultura da criança, ou seja, é 
impedir que a cultura lúdica da infância se manifeste. Segundo Brougère:
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“Finalmente, a cultura lúdica compreende conteúdos mais preciosos que vêm revestir essas 
estruturas gerais, sob forma de um personagem (Superman ou qualquer outro) e produzem 
jogos particulares em função dos interesses das crianças, das modas, da atualidade. A cultu-
ra lúdica se apodera de elementos da cultura do meio-ambiente da criança para aclimatá-la 
ao jogo”. (BROUGÈRE, 2012, p. 25)

A cultura lúdica da criança é construída por ela mesma, pois é brincando que a criança constrói 
essa manifestação, como afirma Brougère:

“Seria interessante tentar levantar hipóteses sobre a produção dessa cultura lúdica. Na re-
alidade, como qualquer cultura, ela não existe pairando acima de nossas cabeças, mas é 
produzida pelos indivíduos que dela participam. Existe na medida em que é ativada por 
operações concretas que são as próprias atividades lúdicas. Pode-se dizer que é produzida 
por um duplo movimento interno e externo. A criança adquire, constrói sua cultura lúdica 
brincando”. (BROUGÈRE, 2012, p. 26)

Essa cultura lúdica não se constrói do dia para noite, é constituída aos poucos, por meio da 
própria vivência da criança. É a experiência de vida cotidiana da criança que ocasiona na concreti-
zação da cultura lúdica, como cita Brougère:

“É o conjunto de sua experiência lúdica acumulada, começando pelas primeiras brincadeiras 
de bebê evocadas anteriormente, que constitui sua cultura lúdica”. (BROUGÈRE, 2012, p. 
26)

O brincar pode desencadear a aprendizagem na criança desde seus primeiros meses de vida, 
pois a ludicidade é a principal forma mesmo que inconsciente que mãe utiliza para se relacionar com 
o indivíduo. E Brougère afirma essa ideia:

“A cultura lúdica como toda cultura é o produto da interação social que lança suas raízes, 
como já foi dito, na interação precoce entre mãe e bebê”. (BROUGÈRE, 2012, p. 27)

A criança de forma lúdica representa a realidade do mundo, pois suas brincadeiras são mani-
puladas de forma a ilustrar situações da vida adulta. Então a menina brinca de panelinha para “imitar” 
sua mãe na cozinha e o menino brinca de carrinho para simular a maneira que seu pai conduz seu 
veículo. Então a criança expressa-se utilizando da ludicidade para representar situações cotidianas 
da vida adulta. E Brougère afirma:

“Mas o que caracteriza a cultura lúdica é que apenas em parte ela é uma produção da so-
ciedade adulta, pelas restrições materiais impostas à criança. Ela é igualmente a reação 
da criança ao conjunto das propostas culturais, das interações que lhe são mais ou menos 
impostas. Daí advém a riqueza, mas também a complexidade de uma cultura em que se en-
contram tanto as marcas das concepções adultas quanto a forma como a criança se adapta 
a elas”. (BROUGÈRE, 2012, p. 29)

A cultura lúdica constrói um campo a ser muito explorado na situação ensino-aprendizagem, 
por ser riquíssima e diversificada, e pode proporcionar um avanço nas teorias de aprendizagem da 
criança, segundo Brougère:

“O jogo é antes de tudo o lugar de construção (ou de criação, mas esta palavra é, às vezes, 
perigosa!) de uma cultura lúdica. Ver nele a invenção da cultura geral falta ainda ser prova-
do. Existe realmente uma relação profunda entre jogo e cultura, jogo e produção de signifi-
cações, mas no sentido de que o jogo produz a cultura que ele próprio requer para existir. É 
uma cultura rica, complexa e diversificada”. (BROUGÈRE, 2012, p. 30)

E brincar além de desenvolver um ambiente rico em aprendizagem, constrói um ambiente de 
socialização, porque é brincando criança aprende as primeiras regras e parâmetros de convivência. 
É por meio das interações proporcionadas pelo brincar que a criança passa a respeitar o espaço do 
outro. Segundo Brougère:
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“Resta uma última questão, a de saber se o jogo poderia ser um meio privilegiado de acesso 
à cultura. É indiscutível que a cultura lúdica participa do processo de socialização da crian-
ça”. (BROUGÈRE, 2012, p. 32)

A cultura lúdica da criança vai além da brincadeira, ela pode proporcionar aprendizagem, 
socialização e outros elementos para formação do indivíduo, como afirma Brougère:

“O processo usado na construção da cultura lúdica tem todos os aspectos mais comple-
xos da construção de significações pelo ser humano (papel da experiência, aprendizagem 
progressiva, elementos heterogêneos provenientes de fontes diversas, importância da inte-
ração, da interpretação, diversificação da cultura conforme diferentes critérios, importância 
da criatividade chomskyano), e não é por acaso que o jogo freqüentemente é tomado como 
modelo de funcionamento social pelos sociólogos. Pode-se então considerar que através do 
jogo a criança faz a experiência do processo cultural, da interação simbólica em toda sua 
complexidade”. (BROUGÈRE, 2012, p. 32)

Muitos de nós educadores ignoramos a cultura lúdica da criança, pois a criança nos dias de 
hoje não é tratada como criança e sim como um adulto em miniatura. A cada dia que passa a infância 
da criança lhe é tomada e substituída por uma responsabilidade de adulto. Não se pode mais ser 
criança, e um exemplo típico é: uma criança de aproximadamente três anos sobe em cima de uma 
cadeira ou coloca mexe em algo proibido e o educador automaticamente, muitas vezes de forma 
hostil já diz: “menino sai daí, você não sabe que não pode mexer aí”. E a resposta a esse educador 
é: “não”, ela não sabe que não pode mexer ali, pois ela está vivendo um momento de descobertas, 
de aprendizagens, é uma criança espontânea, que desconhece regras e padrões da sociedade. 
Portanto, não devemos antecipar etapas, a criança tem que viver seu momento de criança. Um dos 
maiores erros dos educadores de educação infantil é esquecer que seus educandos são crianças, 
e não adultos conscientes de regras e valores morais. É possível ir mais além, pois os educadores 
além de esquecerem de que tratam-se de crianças, esquecem que um dia foram crianças. E segundo 
Froebel, citado por Kishimoto:

“Enquanto filósofo do período romântico, Froebel acreditou na criança, enalteceu sua perfei-
ção, valorizou sua liberdade e desejou a expressão da natureza infantil por meio de brinca-
deiras livres e espontâneas”. (KISHIMOTO, 2012, p. 57)

A criança deve ser valorizada na sua essência, pois são nos primeiros anos de vida que a 
criança forma sua cognição, e o brincar já foi concebido como elemento lúdico de aprendizagem, 
segundo Kishimoto:

“O Renascimento vê a brincadeira como conduta livre que favorece o desenvolvimento da 
inteligência e facilita o estudo. Por isso, foi adotada como instrumento de aprendizagem de 
conteúdos escolares”. (KISHIMOTO, 2012, p. 62)

E Froebel desenvolve toda uma concepção de brincadeira, citado por Kishimoto:

“Brincar é a fase mais importante da infância – do desenvolvimento humano neste período – 
por ser a auto-ativa representação do interno – a representação de necessidades e impulsos 
internos”. (KISHIMOTO, 2012, p. 68)

E Froebel, citado por Kishimoto em sua teoria do brincar descreve o que é a brincadeira de 
acordo com a sua concepção:

“(...) A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao mesmo 
tempo, típica da vida humana enquanto um todo – da vida natural interna no homem e de 
todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, paz 
com o mundo... A criança que brinca sempre, com determinação auto-ativa, perseverando, 
esquecendo sua fadiga física, pode certamente tornar-se um homem determinado, capaz 
de auto- sacrifício para a promoção do seu bem e de outros... Como sempre indicamos 
o brincar em qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda significação”. 
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(KISHIMOTO, 2012, p. 68)

O brincar é uma forma espontânea de a criança expressar-se, a brincadeira representa a 
vivência da criança, é o instrumento que a criança adota como representação do mundo. Segundo 
Froebel, citado por Kishimoto:

“Brincar e falar constituem os elementos pelos quais a criança vive. Assim, a criança neste 
estágio confere a cada coisa confere a cada coisa as propriedades da vida, sentimento e 
fala. (...) a criança começa a representar seu ser interno para fora e atribui a mesma ativi-
dade para tudo, para um seixo e uma lasca de madeira, para a planta, a flor e o animal”. 
(KISHIMOTO, 2012, p. 69)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática tratada nesse artigo serve de instrumento para a renovação do sistema educa-
cional do ensino infantil. Esse estudo tem como finalidade alertar a escola e aos educadores sobre 
uma problemática que envolve o processo de aprendizagem da criança. Muitos de nós educadores 
perdemos a essência do que é ser criança, e isso não é uma escolha nossa, muitas vezes temos 
que assumir certos papéis que são impostos pela sociedade, só que não podemos projetar essa 
frustração nas crianças, pois eles não vão entender esse ato, pois a experiência do educando não 
é mesma do educador.

Para a criança é como se o adulto “roubasse” a sua infância, o impedisse de viver esse mo-
mento. O adulto não pode por meio de sua autoridade impor a criança um mundo que a ela não 
pertence. A criança pertence é um ser puro e inocente e não entende a complexidade do mundo 
concreto. Ela utiliza da ludicidade para criar o seu mundo simbólico, cheio de fantasias e imaginação.

É por isso que devemos resgatar o lúdico para o universo infantil, pois são as atividades lúdicas 
que proporcionam a criatividade, a imaginação (faz de conta) e a fantasia. Nesse momento a criança 
sente-se livre para criar e imaginar o que ela quiser, pois não haverá intervenção de um adulto.

O brincar é um momento em que não existe faixa etária, todos que ali estão, compartilham 
do mesmo sentimento de liberdade. Quando estão brincando as crianças se sentem iguais umas 
às outras, pois as regras são iguais para todas, e se adulto quiser participar ele também deve se 
condicionar a mesmas regras. Então se todos são iguais, os direitos são iguais, logo, a criança pode 
levar o adulto ao seu mundo simbólico. E o adulto ao navegar por esse universo, vai se dar contar 
do quanto que se perdeu da cultura lúdica.

A ludicidade sempre existiu em nossas vidas, mas com o passar do tempo ela vem se perden-
do, pois nossa educação cada vez mais se preocupa com resultados e esquece que os educandos 
são apenas crianças que precisam brincar, sentir alegria e prazer no que se aprender. Aprende de 
uma forma mecânica não faz sentido para elas, pois o que faz sentido é aprender algo relacionado 
ao seu mundo simbólico.

Nos dias de hoje, há diversas situações problemáticas na sala de aula que o educador não 
consegue resolver, pois muitas vezes ele se recusa adentrar no universo lúdico da criança, pois para 
ele a criança é um ser vazio de conhecimentos, mas não, a crianças é sim um ser ingênuo, mas é 
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porque ela ainda não se deixou ser corrompida pela sociedade, ela não perdeu sua espontaneidade 
e por isso que ela vivencia o seu mundo. O professor pode sim resolver as problemáticas da sala de 
aula, se for capaz de admitir que não sabe tudo, e entender que ao brincar a criança nos comunica 
algo, é brincando que a criança exterioriza seus sentimentos e vivências.

A infância é a época de maior aprendizado, pois nesse momento desconhecemos rótulos e 
juízos de valores impostos pela sociedade. A criança ousa descobrir, questionar, falar, representar e 
criar um mundo simbólico para representar experiências vivenciadas.

Portanto definir o papel do brincar como elemento lúdico de socialização, alegria e aprendiza-
gem não é fácil, mas o segredo é entender o que é ser criança, e para nós que um dia fomos crianças 
não é difícil definir. Embora muitos de nós esquecemos que um dia fomos crianças, sabemos o que 
nos motiva e o que nos dá alegria e prazer. E o que nos motiva é a liberdade que adulto detém sobre 
suas ações. E se adoramos a famosa liberdade, por que a retiramos da criança?

A criança deve ser livre para pensar e agir, para ser alegre e espontânea, para representar e 
imitar, para sobretudo pensar e compreender o mundo real. Ela deve aprender a aprender, de modo 
que ela veja sentido nas coisas que ela aprende.

O brincar como elemento lúdico serve de conselho para os docentes que se recusam dar a 
criança o direito de brincar, que de forma cruel a impede de vivenciar sua infância e que se recusa 
compreendê-la na sua natureza. Estes sim nunca vão compreender a criança e muito menos a sua 
aprendizagem.

Portanto, sintetizando todos os aspectos discutidos, é possível resumir o brincar como elemento 
lúdico de socialização, alegria e ludicidade em uma só citação de Carlos Drummond de Andrade:

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola, 
mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, 
sem valor para a formação do homem”. (CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE)
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo um olhar histórico e reflexivo sobre o lugar da criança na sociedade. 
Analisamos as concepções de infância na sociedade contemporânea na Europa, e posteriormente, 
no Brasil. Assim discorrer sobre o tempo e o espaço da criança, para compreender qual o lugar 
destinado a ela nessa sociedade marcada pela desigualdade e exclusão social. Dentre os autores 
que fundamentam o presente artigo, destacamos: Kuhlmann (2000), Oliveira (2002), Faria (2005), 
Redin (1998), estes comentam sobre a criança e seu espaço na sociedade contemporânea. O 
texto está organizado da seguinte forma: num primeiro momento pretende-se fazer uma breve con-
sideração sobre a infância na sociedade contemporânea na Europa, em que percebemos que os 
jardins-de-infância criados por Froebel, eram pautados em um modelo de atendimento assistencial 
e não contemplavam uma abordagem educacional. Além disso, atendiam apenas as crianças da 
elite; os filhos da classe popular eram excluídos desse atendimento. No Brasil os jardins-de-infância 
apresentavam esse mesmo caráter. As instituições de educação infantil no Brasil, para atender os 
filhos das mães trabalhadoras das fábricas, surgem em 1899 e somente depois com a LDB, rompe-
-se com a tradição assistencialista. Mas não se elabora um modelo educacional de qualidade para 
atender às crianças. Evidenciamos que o modelo neoliberal criou sociedades ainda mais desiguais. 
Sendo assim, ao observarmos as realidades infantis, percebemos que na criança rica, o seu tempo 
é sobrecarregado com inúmeras atividades as quais lhe roubam o tempo de brincar. Na realidade 
da criança pobre, é totalizado no trabalho, o qual lhe possibilita um amadurecimento precoce. Em 
relação ao espaço, presenciamos que o mesmo se torna restrito. As crianças da classe trabalhadora 
são destinadas, na maioria das vezes, a um espaço específico em pré-escolas, em organizações 
assistenciais, ou até mesmo em atendimentos precários.

Palavras-chave: Concepção de Infância, Tempo Infantil; Sociedade.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo analisar as concepções de infância na sociedade contemporâ-
nea, tanto no contexto europeu como no contexto brasileiro. Porque há necessidade de entender as 
concepções de infância nesse período, cujas bases teóricas foram lançadas no período moderno.
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A CRIANÇA E SEU ESPAÇO NA SOCIEDADE
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Pretende-se discorrer sobre o tempo e o espaço da criança na sociedade contemporânea, 
para compreender qual o lugar destinado à criança nessa sociedade marcada pela desigualdade e 
pela exclusão social.

Num primeiro momento, analisaremos as concepções de infância na Europa, em que iden-
tificamos um conjunto de acontecimentos que marcaram o nascimento e o desenvolvimento da 
sociedade contemporânea.

Nesse contexto da Europa, novas propostas educacionais foram elaboradas, nas quais vão 
incidir na construção de uma nova concepção de infância na contemporaneidade, em que identifi-
camos a contribuição dos pensadores Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) e Friedrich Froebel 
(1782-1852).

Num segundo momento, pretende-se analisar a infância no contexto brasileiro que foi deba-
tida por grupos de médicos higienistas, os quais tinham como objetivo a formação da criança, para 
a construção de um futuro admirável para o país.

As instituições de educação infantil para atender os filhos dos trabalhadores surgem no Brasil, 
seguidas da crescente urbanização, como também da implantação do capitalismo que tem como 
objetivo aumentar a força de trabalho, assim em razão da inserção da mulher nas atividades laborais.

Portanto, o presente artigo visa analisar as concepções de infância na sociedade contemporânea 
na Europa e, posteriormente, no Brasil, bem como o tempo e o espaço da criança nessa sociedade.

BREVE CONSIDERAÇÕES SOBRE A INFÂNCIA NO CONTEXTO EUROPEU

Podemos observar que um conjunto de acontecimentos marcou o nascimento e o desenvolvi-
mento da sociedade contemporânea na Europa. Dentre eles, podemos mencionar, conforme Micarello 
(2006), a Revolução Francesa em que identificamos a consolidação da burguesia enquanto classe 
hegemônica, e a Revolução Industrial, a partir da qual se estabelece um novo modo de produção.

Segundo Vicentino (2000), na segunda metade do século XIX, intensificou-se a expansão 
imperialista que se estenderia até o início do século XX. O imperialismo foi o resultado da Revolução 
Industrial, pois a ampliação de territórios ampliaria também os mercados do capitalismo industrial, a 
abertura de novos mercados e a obtenção de matérias primas seria muito vantajosa para a burguesia.

Froebel (1852) e Pestalozzi (1827) teóricos que contribuíram com as concepções de infância 
na sociedade contemporânea.

Nessa mesma discussão, percebemos que os interesses capitalistas levados pelo imperialismo 
criaram vários empecilhos, levando o mundo à Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918). A Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) foi também um acontecimento marcante desse período na Europa e, 
após o seu término nasce o neoliberalismo.

“O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial na região da Europa e da Améri-
ca do Norte, onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra 
o Estado intervencionista e de Bem Estar”. (ANDERSON, 1995, p.9).
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Podemos analisar que o neoliberalismo desconstrói o Estado de Bem Estar Social, sendo 
assim privatizam-se as empresas, voltam às leis de mercado e o Estado Mínimo. Nesse processo 
tem-se apenas a relação direta entre o empresário e o trabalhador.

Nesse contexto europeu, podemos observar novamente o discurso dos teóricos Pestalozzi 
(1827), assim como o discurso de Froebel (1852). Ambos traçam um ponto em comum, em relação 
à concepção de infância na contemporaneidade.

[...] a concepção da criança como ser essencialmente puro e bom dotado de potencialidades 
as quais caberia à educação fazer despertar e cultivar. A base da pedagogia de ambos os 
educadores é a crença numa natureza essencialmente boa do ser humano e na necessária 
atuação da educação para que essa essência pudesse se desenvolver de modo a formar 
indivíduos socialmente adaptados, aptos a exercer suas funções para o pleno desenvolvi-
mento da sociedade na qual estavam inseridos. (ARCE apud MICARELLO, 2002, p.34).

Percebemos nessa concepção de infância que Pestalozzi (1827) e Froebel (1852), defendem 
uma educação em que se cultive a bondade e a pureza da criança, no sentido de formá-la para se 
adaptar a realidade social e contribuir com o modo de produção capitalista.

Observamos que na primeira metade do século XIX, são elaboradas leis com a finalidade de 
estabelecer limites para o trabalho infantil. A burguesia para não ser prejudicada deixou de contratar 
as crianças nas atividades de trabalho. Assim, aos poucos, o trabalho infantil começa a ser abolido; 
mas surge uma preocupação: onde as mães deixariam as crianças para poder trabalhar.

Sendo assim, nesse período surgem as primeiras instituições de educação infantil para atender 

essas crianças.
“A grande expansão das relações internacionais, na segunda metade do século XIX, propor-
ciona a difusão das instituições de educação infantil, que começam a chegar ao Brasil na 
década de 1870”. A partir desse momento, nascem as instituições de educação infantil para 
atender essas crianças. A preocupação era voltada à proteção e à higiene e à alimentação 
contemplava, apenas, a parte assistencialista. (Kuhlmann, 2000, p.469).

Nesse contexto, analisamos que Froebel (1852), elabora propostas voltadas à construção de 
uma nova concepção de infância, contanto que criasse os jardins-de-infância.

Segundo Oliveira (2002), Froebel partia da intuição e da ideia de espontaneidade infantil, no 
qual preconizava uma auto educação pelo jogo, por suas vantagens intelectuais e morais e também 
por sua importância no desenvolvimento físico.

Mas, na realidade, os jardins-de-infância criados por Froebel (1852), segundo Kuhlmann (2001), 
não contemplavam uma proposta educacional. Além disso, eram destinados apenas aos filhos da 
elite; os filhos da classe popular ficavam à mercê desse modelo de atendimento educacional.

[...] eram raros, nesses países, os Kindergarten abertos gratuitamente à frequência pública. 
Em geral, eram mantidos por associações que exigiam uma contribuição mensal mais ou 
menos elevada, preferindo, na admissão, os filhos dos associados, pertencentes a famílias 
abastadas. Considerada uma instituição fora do alcance das classes populares, estas po-
diam levar seus filhos aos asilos, que mais se preocupavam com a propaganda religiosa. 
(Kuhlmann, 2001, p.4).

Assim, a partir dessa premissa, percebemos que os jardins-de-infância, criados por Froebel 
(1852), atendiam apenas às crianças oriundas das famílias abastadas, mediante contribuição, além 
disso, não apresentavam uma proposta educacional formal.
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A concepção de infância no contexto contemporâneo europeu constituiu-se a base da pedagogia 
dos educadores Pestalozzi (1827) e Froebel (1852), ambos defendiam uma educação no sentido de 
formar indivíduos socialmente adaptados a realidade social, de modo a exercer suas funções para o 
pleno desenvolvimento do sistema capitalista, instaurado a partir do século XV.

A INFÂNCIA NO CONTEXTO BRASILEIRO

As instituições de educação infantil surgem no Brasil, acompanhadas da crescente urbanização, 
como também da implantação do capitalismo, que tem como objetivo aumentar a força de trabalho 
e o capital. Assim, evidenciamos a inserção da mulher nas atividades de trabalho.

Observamos que as instituições de educação infantil, para atender os filhos das famílias po-
bres, só surgiram em 1899, sendo que os jardins-de-infância para atender os filhos da elite foram 
criados no Brasil, a partir de 1875.

A infância no Brasil foi debatida por grupos de médicos higienistas, cuja finalidade era higienizar 
a mesma, no sentido de formar uma geração, para a construção de um futuro admirável para o país.

Ao analisar a propagação das instituições de Educação Infantil no Brasil, percebemos conforme 
Kuhlmann (2000) que em 1875, no Rio de Janeiro, é fundado o primeiro jardim de infância privado 
do país; particular, no colégio do médico educador Menezes de Vieira, seguido da escola americana 
em 1877 em São Paulo, ligado a missionários norte-americanos.

As primeiras instituições de educação para crianças com idade inferior a sete anos instaladas 
no Brasil também receberam o nome de jardins-de-infância e eram voltadas ao atendimento 
das crianças de elite, com idade entre três e seis anos, do sexo masculino, e pautavam-se 
em um modelo de educação proposto por Froebel [...]. (MORUZZI E TEBET,2008, p.57).

As primeiras instituições de educação infantil no Brasil, também receberam a denominação de 
jardins-de-infância e eram voltadas para atender apenas os filhos da elite. Não tinham como objetivo 
atender às crianças negras e pobres.

Em relação aos jardins-de-infância, observamos que apresentavam caráter moralizador; ou 
seja, as crianças pobres precisariam adquirir “bons costumes”, para se tornarem bons cidadãos. Sendo 
assim Kuhlmann (2000) explicita que; “O jardim-de-infância cumpria um papel de “moralização” da 
cultura infantil, na perspectiva de educar para o controle da vida social [...]”.

Sendo assim, a infância foi debatida por grupos particulares, em que se destacam os médicos 
higienistas. Sob essa mesma discussão, Micarello (2006) discute que: a intervenção à infância com a 
finalidade de higienizá-la seria no sentido de formação de uma geração, na qual estavam colocadas 
as esperanças de um futuro admirável para o Brasil.

Esse era o modelo de educação proposto pela medicina higienista, a fim de controlar a popu-
lação “carente” – entendem-se os negros pobres – e proteger a honra à paz e a integridade 
da elite. (MORUZZI E TEBET, 2008, p.60).

Nesta perspectiva, civilizar a população significava introduzir a cultura e os costumes do ho-
mem branco europeu, nosso colonizador.
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Observamos que o modelo de educação proposto pela medicina higienista, objetivava controlar 
a população carente, a fim de proteger a paz e a integridade da elite. Para que isso fosse possível, 
introduzir-se-iam, a cultura e os costumes do homem europeu.

Segundo Moruzzi e Tebet (2008), em 1899 foi fundada a primeira creche brasileira para aten-
der os filhos dos trabalhadores das fábricas, com a criação de uma creche infantil por uma indústria 
têxtil da cidade do Rio de Janeiro. Esta medida também foi aderida por outras indústrias: creches 
populares foram criadas para atender as mães trabalhadoras.

Percebemos que somente em 1899 é fundada a primeira creche para atender os filhos dos 
trabalhadores das fábricas. Até então, não havia uma instituição de educação infantil que atendesse 
às crianças negras e pobres.

A partir da década de 80, houve movimentos sociais no Brasil, cujas reivindicações se pauta-
ram na luta pelo direito das crianças como cidadã de direitos.

A partir da elaboração do Estatuto, se estabeleceu os princípios de proteção integral à crian-
ça a qual passou a ser concebida como pessoa em fase peculiar de desenvolvimento e, 
portanto, pressupõe que tenham prioridade absoluta. A regulamentação sob perspectivas 
mais amplas gera expectativas de uma Educação Infantil distinta daquela que vinha sendo 
desenvolvida até aquele momento, com base eminentemente assistencialista. (ALMEIDA E 
LARA, 2005, p. 107).

A sintonia entre os avanços da Constituição e do ECA poderia ser o ponto de partida para a 
possibilidade de mudanças na Educação Infantil.

Percebemos a partir de então, novos mecanismos sendo criados para o cumprimento dos 
direitos das crianças na sociedade. A elaboração do Estatuto da Criança e do adolescente marca 
esse período; mas na realidade, tais leis não são cumpridas como deveriam, de fato.

Com LDB 9394/96, a educação infantil é entendida como a primeira etapa da educação bá-
sica, mas podemos analisar que essas conquistas estão longe de representar uma transformação 
nas práticas realizadas nas creches e pré-escolas.

A partir da Lei 9394/96, que estabelece novas diretrizes e bases para a educação nacional, 
o atendimento a crianças em creches (até 3 anos de idade) e pré-escolas (de 4 a 6 anos) 
constitui a educação infantil, nível de ensino integrante da educação básica. (OLIVEIRA, 
2002, p. 35).

Esta condição, ao mesmo tempo em que rompe com a tradição assistencialista presente na 
área, requer um aprofundamento do debate acerca de quais seriam os modelos de qualidade para 
a educação coletiva de crianças pequenas.

Essa condição rompe com a visão assistencialista presente na educação infantil, mas não 
ocorre uma análise de quais seriam os modelos de qualidade para atender as crianças.

O TEMPO E ESPAÇO DA CRIANÇA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Este tema tem como objetivo refletir sobre o espaço e o tempo da criança na sociedade 
contemporânea. Para buscar compreender qual o lugar que a criança ocupa nessa sociedade é 
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necessário considerar uma análise sobre esse período, em que ocorrem transformações principal-
mente nos modos de produção e que traz influências em todos os âmbitos da sociedade. Inclusive, 
no tempo e no espaço da criança.

Podemos observar que o neoliberalismo encontra espaço no Brasil com a ditadura militar, no 
qual inicia um processo de dilapidação do estado brasileiro. Sendo assim, Oliveira (2008), discute 
que a dilapidação provoca um clima para que a ideologia neoliberal encontre um terreno fértil, para 
uma ação antissocial.

A eleição de Collor deu-se nesse clima, no terreno fértil onde a dilapidação do estado pre-
parou o terreno para um desespero popular, que via no Estado desperdiçador, que Collor 
simbolizou com os marajás, o bode expiatório da má distribuição de renda, da situação 
depredada da saúde, da educação e de todas as políticas sociais. (OLIVEIRA, 2008, p. 25).

A partir de então, surgem os ideais do neoliberalismo no Brasil. E, consigo sérios prejuízos 
que se refletem na saúde e na infância, entre outros âmbitos da sociedade. Sem contar que o neo-
liberalismo provoca o aumento significativo da desigualdade e da exclusão social.

Podemos observar, segundo alguns autores, que vivemos num momento de desaparecimento 
da infância. Isso devido à forma de vida de muitas crianças; pois observamos crianças pobres que 
precisam trabalhar e crianças ricas cujos pais, as ocupam com inúmeras atividades em que anteci-
pam a sua fase adulta.

Nesse sentido, conforme Lopes e Silva (2007), para olhar a infância há necessidade de olhar 
as suas reais condições de vida, considerando-a no seu cotidiano. Assim torna-se possível compre-
ender a concepção de infância, neste momento.

Ao pesquisarmos sobre a infância, não podemos estudá-la de forma genérica; pois compre-
endemos que há várias e distintas infâncias no contexto atual.

A “dupla alienação” da infância, isto é, a criança rica privatizada, alienada, antecipando a 
vida adulta através de inúmeras atividades; e a criança pobre explorada, também antecipan-
do a vida adulta no trabalho [...]. (FARIA, 2005, p.72).

Nesse preâmbulo, podem-se constatar duas realidades infantis: a criança rica que apesar 
das boas condições de vida, não mantém uma relação familiar duradoura. Assim, em decorrência 
do consumismo, os pais trabalham o dia todo, e sobrecarregam os filhos com inúmeras atividades, 
que as levam até mesmo à depressão. Essas crianças convivem pouco ou nem um pouco com seus 
pais. Consequentemente, a vida dos pais acaba refletindo no cotidiano dessas crianças.

Assim, ao analisarmos os casos de violência que ocorrem na sociedade, percebemos que um 
grande número, ocorre entre os filhos da classe média, como mostra a folha de São Paulo.

Segundo Carvalho (2007), os casos dos cinco jovens que agrediram uma doméstica no Rio 
de Janeiro, num ponto de ônibus. Alegaram tê-la confundido com uma prostituta. Jovens de classe 
média, que moram em condomínios de luxo e, consequentemente, cresceram sem noções de limite 
e responsabilidade. Ao observarmos esse caso, pensamos no tempo de convivência com os pais 
quando esses jovens eram crianças; pois a relação familiar é muito importante para a formação da 
consciência e para o desenvolvimento infantil.

Por outro lado, evidenciamos a realidade da criança pobre, que não possui o poder econômico 
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para consumir, mas que o deseja; como se isso fosse de fato muito bom. Assim antecipa sua vida 
adulta trabalhando. Esta é uma realidade preocupante. Basta analisar os dados apontados pela OIT, 
para que conheçamos o grande número de crianças desenvolvendo as mais diversas atividades de 
trabalho.

Nesse sentido, Baffert (2006) aponta os dados declarados pela OIT: em que cerca de 171 mi-
lhões de crianças arriscam suas vidas nas minas como também na agricultura expostas aos produtos 
químicos; cerca de 1,2 milhões sendo traficadas; 5,7 milhões são forçadas ao trabalho escravo; 1,8 
milhões sendo usadas em casa de prostituição e material pornográfico e ainda, pelo menos, 120 
milhões realizando atividades em período integral sem acesso à educação.

Sob essa mesma questão, percebemos que essas crianças amadurecem precocemente, não 
brincam, não estudam muitas até mesmo abandonam os estudos por não comportar as condições 
psicológicas e físicas necessárias. Tais crianças, consequentemente perdem a infância e o tempo 
de brincar. O tempo de serem crianças, simplesmente.

Ao analisarmos o espaço da criança na sociedade contemporânea, percebemos que se torna 
restrito.

Segundo Redin (1998), a expansão do capitalismo criou situações difíceis para a criança. O 
modelo econômico concentrado conseguiu maximizar desvios que jamais haviam atingido níveis tão 
dramáticos, com consequências fatais.

A criança volta a não existir como um elemento significativo no processo histórico. Garan-
te-se, contudo, algum espaço específico, embora como atividade marginal ou “estrutura de 
consolação” em substituição a tudo aquilo que lhe foi tirado pela opção desenvolvimentista. 
(REDIN, 1998, p.24).

Sob essa análise percebemos que no contexto neoliberal, o lugar da criança passa a estar à 
margem, destinado a um espaço específico em pré-escolas, em organizações assistenciais, ou até 
mesmo em atendimentos precários. As crianças que frequentam esses espaços são filhos da classe 
trabalhadora, ou ainda, daqueles que compõem a estatística dos desempregados.

Nessas instituições a criança, muitas vezes, passa a assistir programas de televisão, os quais 
interferem na sua formação. A chamada TV de canal aberto e desenhos que passam um discurso 
violento e que influenciam no comportamento das crianças.

Ao analisar o espaço nas instituições de educação infantil destinado à criança na sociedade 
neoliberal, percebemos que o mesmo se torna restrito e não atende aos aspectos individuais, afetivos 
e cognitivos das crianças que o frequentam.

Sob essa mesma questão Faria (2005), nos trás a ideia de como deveria ser a organização do 
espaço físico das instituições de educação infantil, no sentido de contemplar todas as potencialidades 
da criança defende que: a organização do espaço físico das instituições de educação infantil deve 
levar em consideração todas as dimensões humanas potencializadas nas crianças: o imaginário, o 
lúdico, o artístico, o afetivo e o cognitivo, dentre outros aspectos.

Mas a criança na sociedade neoliberal começa a ser percebida de outra forma. Há um controle 
mais efetivo quando entrar nas instituições Estaduais, as relações são vigiadas pelo Estado.
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A criança nesse novo contexto começa a ser percebida de outra forma. O controle se torna 
mais efetivo e, quando sair do contexto da família, entrará no controle das instituições do 
Estado, especialmente a escola. Família e infância fazem parte do projeto político traçado 
pelo Estado, que ocupou os espaços (geográficos, sociais, psicológicos), antes ocupados 
pelas relações espontâneas. (REDIN, 1998, p.17).

Ao analisar a influência do neoliberalismo na sociedade atual, Arce (2001) ressalta que o Es-
tado assume o papel de manter o poder da burguesia mediante a estabilidade monetária, contendo 
gastos “desnecessários” e privatizando empresas estatais. Também, tem como função garantir uma 
educação centrada no indivíduo, responsabilizando o mesmo pelo seu sucesso ou fracasso e investir 
na segurança do país para manter a ordem. Esse cenário influencia também a educação infantil, que 
embora esteja contemplada na legislação educacional, como primeira etapa da educação básica, 
ainda carece de muitas mudanças no âmbito estrutural e na prática pedagógica.

O neoliberalismo reflete e muito na formação dos professores e consequentemente, na formação 
da infância. Sendo assim o professor da educação infantil, encontra-se numa situação de repressão. 
Pois seu trabalho não é valorizado, além da baixa remuneração. Tais fatores levam a realizar uma 
prática muitas vezes desprovida de significados para as crianças.

Os espaços para isso devem permitir também a realização de individuais, em pequenos e 
grandes grupos, com e sem adulto (s); atividades de concentração, de folia, de fantasia; 
atividades para o movimento de todo o tipo, propiciando a emersão de todas as dimensões 
humanas, de acesso a situações e informações diferentes daquelas que as crianças têm em 
casa e/ou vão ter na escola, destacando o direito ao não trabalho, o direito à brincadeira, 
enfim, o direito à infância. (FARIA, 2005, p. 79).

Esse seria o espaço que uma criança deveria contemplar na sua infância; um espaço que lhe 
permita realizar as mais diversas atividades: o direito de brincar, de ter uma infância tranquila e de 
se desenvolver harmoniosamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir a partir dessa análise sobre as concepções de infância na Europa no pe-
ríodo contemporâneo, que a mesma é marcada fortemente pelo capitalismo, essa concepção está 
pautada no discurso de Pestalozzi (1827) e Froebel (1852), no sentido de formar a criança como um 
ser puro e bom, de modo a atender o sistema vigente.

Ao analisarmos os jardins-de-infância criados por Froebel (1852), percebemos que os mesmos 
eram pautados em um modelo de atendimento assistencial e não contemplavam uma abordagem 
educacional. Além disso, atendiam apenas as crianças da elite; os filhos da classe popular eram 
excluídos desse atendimento.

Os jardins-de-infância também são difundidos no Brasil e se apresentam com esse mesmo 
caráter.

As instituições de educação infantil no Brasil, para atender os filhos das mães trabalhadoras 
das fábricas, surgem em 1899 e somente depois com a LDB, rompe-se com a tradição assistencia-
lista. Mas não se elabora um modelo educacional de qualidade para atender às crianças.
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Consideramos que o modelo neoliberal criou sociedades ainda mais desiguais. Nesse sentido, 
ao observarmos as realidades infantis, percebemos que na criança rica, o seu tempo é sobrecarregado 
com inúmeras atividades as quais lhe roubam o tempo de brincar e de ser criança. E na realidade 
da criança pobre, que é totalizado no trabalho, o qual lhe possibilita um amadurecimento precoce.

Em relação ao espaço, presenciamos que ele se torna restrito. As crianças da classe trabalha-
dora são destinadas, na maioria das vezes, a um espaço específico em pré-escolas, em organizações 
assistenciais, ou até mesmo em atendimentos precários.
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RESUMO

Neste artigo iremos destacar a cultura inclusiva no âmbito educacional e a sua importância para 
alunos com deficiência. Este estudo vem possibilitar uma ampliação de conhecimentos aos profes-
sores e as pessoas em torno da relevância de se propiciar uma reflexão em relação as crianças ou 
adultos com deficiências, pois são indivíduos que possuem os mesmos direitos como todos, assim 
despertando na sociedade uma reestruturação de valores e atitudes, para que venham se sentir 
inseridas e os seus direitos executados. A construção cultural de equidade é de suma importância 
para uma sociedade que respeita a diversidade humana, valorizando e acreditando em mudanças 
no cenário educacional.

Palavras-chave: Cultura inclusiva; Sistema educacional; Inclusão; Equidade.

INTRODUÇÃO

O artigo junto a estudos contemporâneos, busca discutir a inclusão de crianças com deficiência 
na educação por meio da cultural inclusiva, estabelecendo novos olhares e ampliando a equidade, 
configurando-se também numa possibilidade de conhecer as modificações que devem ser feitas na 
grade curricular e nos sistemas de ensino a fim de que as novas demandas sociais sejam atendidas.

Iremos destacar todo o processo da luta contra a exclusão escolar, ressaltando a importância 
de um trabalho de cultura inclusiva imposta na visão dos estudantes e equipe educacional.

A compreensão do currículo como um território político, intrinsecamente comprometido com 
a heterogeneidade e as diferenças culturais que compõem a realidade escolar, tal como versa a 
teorização educacional crítica que empreende uma visão renovada e ampliada de currículo em liga-
ção estreita com o conhecimento e a cultura, é uma das propostas deste estudo (PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS, ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I, 1997).

Se o professor é o mediador entre aluno que já sabe e o aluno que ainda está por saber, a 
inclusão educacional deve funcionar como uma perspectiva de inovação de competências e sabe-
res, de pesquisa, de reflexão e transformação que vai culminar em ação. O professor assume papel 
de unificador de habilidades e competências, de organizador de experiências significativas, agindo 
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refletidamente, criando e recriando alternativas pedagógicas adequadas a partir de observação do 
conjunto, promovendo sempre ações interativas.

A Educação Inclusiva retrata um avanço multidimensional das políticas e lutas, públicas em 
prol dos direitos da cidadania, sobretudo das pessoas portadoras de deficiência ao acesso à educa-
ção pública de qualidade, integrando-os aos demais. Isto demonstra a concretização da esperança 
histórica de um Brasil possível mais justo e solidário, onde todos possam ser tratados com respeito, 
desenvolvendo o direito e a esperança de que todos somos capazes de aprender, embora muitas 
vezes precisamos de um tempo maior para nos desenvolver de acordo com nossas condições físi-
cas, cognitivas e afetivas, condições essas que nos fazem único entre todos os outros seres vivos.

A longa caminhada da educação inclusiva foi marcada por avanços e retrocessos de acordo 
com o momento histórico. Este artigo dissertativo faz uma análise fundamentado em referências teó-
rica e pesquisa de campo ressalta a dialética da inserção da educação inclusiva como uma conquista 
social baseada no processo de cidadania, daquelas pessoas que por muito tempo foram excluídas, 
abandonadas, tratados de forma diferenciada em mosteiros, clínicas, sanatórios, segregados numa 
região nacional e multinacional num contexto sem fronteiras, alienados dos seus direitos constitucionais.

Portanto, a inclusão educacional e a flexibilização do currículo não se tratam de um caminho 
sem destino, mas um caminho que permite ajustes no processo educacional. É necessário estabe-
lecer uma nova compreensão de currículo como um espaço de dimensão transformadora de ações 
e intervenções, não podendo generalizar e até mesmo padronizar aspectos de caráter individual de 
cada educando; construir, com esta vivência de pesquisa, o real sentido da expressão adaptação 
curricular para denominar toda e qualquer ação pedagógica que tenha a intenção de flexibilizar o 
currículo.

[…] o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais 
gerais, pessoas deficientes e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. A inserção social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda exclu-
ídas e a sociedade buscam, em parcerias, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar 
a equiparação de oportunidades para todos (SASSAKI,1997, p.3)

Porém, com a inclusão das crianças com deficiências nas escolas públicas, é relevante de-
senvolver um trabalho de conscientização de professores, técnicos, auxiliares, famílias e comunidade 
sobre a integração, para que possam desenvolvem projetos de convivência entre alunos deficientes 
e não deficientes para que venham a aprender a compreender e viver em meio as diferenças pre-
sentes na coletividade.

Assim, as decisões sobre as adaptações curriculares a serem realizadas no contexto escolar 
não podem estar baseadas sobre o que se entende que sejam as características próprias de cada 
deficiência, mas partir dos interesses e possibilidades do estudante que se encontra em sala de aula. 
Em outras palavras significa colocar em prática o ponto mais sensível e problemático do currículo: o 
equilíbrio harmônico entre o que é comum e o que é individual (PASTOR; TORRES, 1998).

A CULTURA INCLUSIVA NECESSITA DE AFETIVIDADE DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL
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A Educação Infantil é o início da vida escolar de uma criança, é um mundo desconhecido em 
que ela irá desenvolver a parte cognitiva, motora, psicológica, social e cultural.

Mas para que aconteça o processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, o indivíduo 
tem que explorar este ambiente, por isso é importante que, a escola seja um espaço limpo, com cores 
vivas, com brinquedos atrativos etc.

Lápis e papel são importantes, mas quando se trata de educação infantil é preciso de algo 
a mais, algo que seja prazeroso, envolvente. Por isto o lúdico é indispensável no ambiente escolar:

[...] prazeroso, devido a sua capacidade de absorver o indivíduo de forma intensa e total, criando 
um clima de entusiasmo. E este aspecto de envolvimento emocional que o torna uma atividade com 
forte teor motivacional, capaz de gerar um estado de vibração e euforia. [...] As atividades lúdicas 
integram as várias dimensões da personalidade: afetiva, motora e cognitiva. [...]. O ser que brinca 
e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve (TEIXEIRA, 1995, p. 23).

Ninguém quer deixar seu filho em um local que transmita insegurança, desconfiança. Existem 
crianças que passam a maior parte do tempo dentro da escola, fazem suas refeições diárias, sua 
higiene, ou seja, é importante que seja um local seguro, saudável, atrativo e acolhedor:

Para qualquer ser vivo, o espaço é vital, não apenas para a sobrevivência, mas, sobretudo 
para o seu desenvolvimento. Para o ser humano, o espaço, além de ser um elemento potencialmente 
mensurável, é o lugar de reconhecimento de si e dos outros, porque é no espaço que ele se movi-
menta, realiza atividades, estabelece relações sociais (LIMA, 1995, p. 187).

Por exemplo, nas salas de educação infantil os brinquedos devem estar em estantes baixas 
para que as crianças possam manuseá-los, salas amplas para que elas consigam se movimentar, 
área livre com jardins para que a criança possa tocar, sentir a textura das plantas etc. São fatores 
que contribuem para a aprendizagem do educando.

O desconhecido para alguns indivíduos desperta curiosidade, mas para outros faz sentir 
medo, e para a criança da educação infantil o novo, no primeiro momento assusta, e ao chegar numa 
escola terá que passar por uma fase de adaptação ao ambiente e com as pessoas que as cerca. 
Por isto a importância do ambiente escolar não só ter uma estrutura física adequada como também 
profissionais da educação envolvidos e comprometidos com o ato de educar:

O espaço, a estrutura física, os objetos disponíveis dentro da escola atuam como facilita-
dores da aprendizagem. Por isso a importância de as salas de aula ser arejadas, com um espaço 
adequado para a quantidade de crianças, os brinquedos estarem ao alcance do educando para que 
consiga manuseá-los livremente. Este ambiente precisa ser atrativo, com cores vivas que atraem 
as crianças e estimule ao aprendizado. Sendo assim as trocas de saberes acontecerão através das 
diversas linguagens sejam elas, oral, corporal, gestual, musical retratando a realidade de cada um 
(LIMA, 1989, p. 13).

As regras são importantes para que a criança aprenda a se relacionar, respeitando umas às 
outras, por isso elas tem que existir. Mas nem sempre estas regras são impostas de maneira adequa-
da dentro das instituições. Os cargos superiores usam do autoritarismo para ditar as normas, sem 



59

Dezembro 2021Revista Territórios

se preocupar com a prática pedagógica para que o indivíduo possa compreender os ensinamentos.

INCLUSÃO E SUA EVOLUÇÃO NA SOCIEDADE E AO LONGO DA HISTÓRIA

Muitos historiadores e pesquisadores relatam que mediante registros históricos que muitas 
civilizações desde os povos primitivos tinham os costumes dos pais de matar os seus filhos ao nas-
cerem deficientes, sendo que alguns abandonaram em montanhas e florestas, outros jogavam em 
penhascos ou rios, os estudiosos concluem que isso ocorria, pois seria impossível para uma pessoa 
deficientes porque o ambiente era muito desfavorável ao ambiente cheio de feras e seria somente 
um fardo para o grupo, era um tempo em que só os fortes sobreviviam (SILVA, 1987).

Inclusão social é um termo que foi incorporado e assimilado em nossa vivência cotidiana 
recentemente, portanto, trata-se das múltiplas relações estabelecidas entre os indivíduos, do pre-
conceito intrínseco e velado, das formas de discutir as diferenças e igualdades e, principalmente do 
pleno exercício da cidadania.

Falar sobre inclusão nos reporta a discussão da dicotomia inclusão/exclusão, ou seja, há um 
grande contingente de pessoas massificadas e marginalizadas que são excluídas, determinando ou 
preconizando os índices de fracasso social. Portanto, para conceituar inclusão, faz-se mister entender 
o processo de exclusão e isto só é possível por meio de uma análise histórica.

O transcurso de exclusão em torno dos deficientes se deu antes de Cristo, em que as meni-
nas e meninos que possuíam qualquer deficiência que eram consideradas fora do padrão normal, 
eram eliminadas. Os Espartanos, quando as meninas e meninos nasciam e apresentavam alguma 
deficiência congênita já eram mortas, ou abandonadas a fim de não se tornassem um “cidadão inú-
til” aos propósitos do Estado. Pois para a sociedade que se dedicavam à Arte da guerra era muito 
importante, as crianças nascerem com bastante saúde, forte. Segundo Maria Beatriz B. Florenzano:

Ao nascer, a criança espartana era inspecionada por membros do governo, que verificavam 
seu estado de saúde. Se fosse saudável, merecia os cuidados do Estado. Se fosse doente ou apre-
sentasse alguma deficiência física ou mental, podia ser imediatamente morta.

Segundo Plutarco (50-120 d.C.), quando nascia uma criança espartana, pendurava-se na 
porta da casa um ramo de oliveira (se fosse um menino) ou uma fita de lã (se nascesse uma meni-
na). Havia rituais privados de purificação e reconhecimento da criança pelo pai, além de uma festa 
de nascimento conhecida como genética, na qual o recém-nascido recebia um nome e presentes 
de parentes e amigos (CF. MARIA BEATRIZ B. FLORENZANO. NASCER, VIVER E MORRER NA 
GRÉCIA ANTIGA).

Sabe-se que a inclusão se refere ao respeito as diferenças, ao não preconceito, a integração 
de todos, independentemente de raça, cor, credo, religião, condição física e mental. Referindo-se 
especificamente a este último item, ou seja, daquelas pessoas portadoras de necessidades espe-
ciais, é do conhecimento de todo a sociedade os termos pejorativos que sempre foram usados para 
estes casos como “retardado”, “débil mental”, “aleijado”, “surdo e mudo”, “mudinho”, “mongolóide”, 
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entre outros, denunciando o preconceito arraigado na cultura social. Mas, para isto a explicação, tem 
raízes históricas relacionadas a imagem do indivíduo, da função social do corpo e do modo como as 
pessoas portadoras de necessidades especiais eram tratadas.

Desde as sociedades primitivas há referência aqueles que eram portadores de alguma defi-
ciência. Baseando-se nas formas de relação social destes povos nômades que estavam em constante 
mudança devido as condições naturais e por questão de sobrevivência e subsistência já que viviam 
da coleta de frutos e da caça, acredita-se que os portadores de deficiência eram abandonados, num 
processo de seleção natural, pois a natureza é cíclica, ou seja, se caracteriza por ciclos.

Não se sente ira contra um membro gangrenado que se manda amputar; não o cortamos por 
ressentimento, pois, trata-se de um rigor salutar. Matam-se cães quando estão com raiva; extermi-
nam-se touros bravios; cortam-se as cabeças das ovelhas enfermas para que as demais não sejam 
contaminadas; matamos os fetos e os recém-nascidos monstruosos; se nascerem defeituosos e 
monstruosos afogamo-los; não devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos as coisas inúteis das 
saudáveis (SILVA, 1987, pg. 46).

Neste caso, não há interferência cultural, mas da própria natureza, promovendo um processo 
seletivo, onde os mais fracos eram excluídos, sobrevivendo os mais fortes, porque não tinham como 
colaborar com os grupos sociais daquele tipo de sociedade. De acordo com GIL (2002, p. 28):

[...] É evidente que alguém que não se enquadra no padrão social e historicamente considerado 
normal, quer seja decorrente do seu processo de concepção e nascimento ou impingindo na luta 
pela sobrevivência, acaba se tornando um empecilho, um peso morto, fato que o leva a ser relegado, 
abandonado, sem que isso cause os chamados sentimento de culpa característicos de nossa fase 
histórica. Utilizando uma linguagem dos dias atuais, podemos afirmar que nas sociedades primitivas 
quem não tem competência não se estabelece. Isto é, não há uma teorização, uma busca de cau-
sas, há simplesmente uma espécie de seleção natural: os mais fortes sobrevivem (GIL, 2002, p. 28).

Já na sociedade grega, faz-se mister situar as condições sociais e culturais que determinam 
os padrões para aquele povo. Havia os espartanos e os atenienses. Na primeira forma de organi-
zação dos grupos sociais a principal preocupação estava centrada na guerra, no culto de homens 
fortes que sobrevivem a qualquer adversidade, mesmo se tratando de uma sociedade patriarcal havia 
a valorização da mulher no que tange a beleza e saúde como fatores essenciais para gerar bons 
guerreiros. Assim, o conceito de corpo esteve sempre vinculado a força e virilidade. Já em Atenas, 
a preocupação desloca-se do corpo como força de preocupação para o trabalho intelectual, que ali-
menta a mente, propondo uma divisão que permaneceria até os dias de hoje, mente e corpo como 
elementos desvinculados (GIL, 2002).

No passado, a sociedade frequentemente colocou obstáculos a integração das pessoas 
deficientes receios, medos, superstições, frustrações, exclusões, separações estão, lentamente, 
presentes desde os tempos da antiga Grécia, em Esparta, onde essas pessoas eram jogadas do 
alto de montanhas, ou em Atenas, onde elas eram abandonadas nas florestas (GIL, 2002, p. 10).

Percebe-se que havia nas ideologias sociais a filosofia de que tudo aquilo que não se encaixa 
nos padrões, ou seja, era caracterizado como “não-normal” tinha como destino a eliminação, num 
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processo onde só se valorizava aquilo que beirava a perfeição. Tinha-se, portanto, a segregação, a 
separação dos portadores de deficiência. Bianchetti (1998, p. 29):

Na medida em que esses gregos se dedicavam predominantemente a guerra valorizando a 
ginástica, a dança, a estética, a perfeição do corpo, a beleza e a força acabavam se transformando 
num grande objetivo se, ao nascer, a criança apresentasse qualquer manifestação que pudesse 
atentar contra o ideal prevalecente, era eliminada. Praticava-se assim, uma eugenia radical na fon-
te. A eliminação dava-se porque a criança não se encaixava no leito de Procusto dos espartanos 
(BIANCHETTI, 1998, p. 29).

Na Idade Média, há o que se pode denominar de uma continuidade da segregação, com a única 
diferença de que a sociedade grega as ideologias estavam situadas no campo da filosofia, enquanto 
que, neste momento da história, o enfoque é teológico, ou seja, as diferenças passam a ter o cunho 
da alma e, consequentemente, do pecado, não há mais a divisão corpo/mente, mas, sim, corpo/alma. 
Portanto, o que se dava maior importância eram as coisas do espírito, sendo o corpo considerado 
apenas um acessório necessário para manutenção da alma. Assim se explica as tradições dos jejuns, 
abstinências, autoflagelação, fogueiras (Santa Inquisição), (FOUCAULT, 1999, p. 121).

Há que se frisar a dicotomia que ocorria neste dueto corpo/alma. Enquanto a alma era con-
siderada sagrada, divina; o corpo, podia ser visto sob a ótica da imoralidade, do demônio. Por este 
motivo nesta época a elite pensante e dominante que estava centrada no poder da Igreja, deu gran-
de valor para a disciplina, buscando “socializar” o corpo, isto é, torná-lo subjugado aos interesses 
sociais vigentes. FOUCAULT (1999, p. 121): “A minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçamento 
das inspeções, o controle das mínimas parcelas da vida e do corpo darão em breve, no quadro da 
escola, do quartel, do hospital ou da oficina, um conteúdo laicizado, uma racionalidade econômica 
ou técnica a esse cálculo místico do ínfimo e do infinito”.

TECNOLOGIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A educação especial desenvolve-se em torno da igualdade de oportunidades, em que todos 
os indivíduos, independentemente das suas diferenças, deverão ter acesso a uma educação com 
qualidade, capaz de responder a todas as suas necessidades.

Desta forma, a educação deve-se desenvolver de forma especial, numa tentativa de atender 
às diferenças individuais de cada criança, por meio de uma adaptação do sistema educativo.

A evolução das tecnologias permite cada vez mais a integração de crianças com deficiência 
nas nossas escolas, facilitando todo o seu processo educacional e visando a sua formação integral. 
No fundo, surge como uma resposta fundamental à inclusão de crianças especiais num ambiente 
educativo.

Como resposta a todas estas necessidades surge a tecnologia, o desenvolvimento da Informá-
tica veio abrir um novo mundo recheado de possibilidades comunicativas e de acesso à informação, 
manifestando-se como um auxílio a crianças portadoras de necessidades especiais.
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Partindo do pressuposto que aprender é fazer, a tecnologia deve ser encarada como um ele-
mento cognitivo capaz de facilitar a estruturação de um trabalho viabilizando a descoberta, garantindo 
condições propícias para a construção do conhecimento. Na verdade, são inúmeras as vantagens que 
advêm do uso das tecnologias no campo do ensino – aprendizagem no que diz respeito a crianças 
com deficiência.

Assim, o uso da tecnologia pode despertar em crianças especiais um interesse e a motiva-
ção pela descoberta do conhecimento tendo em base as necessidades e interesses das crianças. 
A deficiência deve ser encarada não como uma impossibilidade, mas como uma força, onde o uso 
das tecnologias desempenha um papel significativo.

Para crianças com deficiência, que até pouco tempo não tinham muitos meios para aprender 
em sala de aula, essa diversidade proporcionada pelas novas tecnologias facilita o seu acesso ao 
conteúdo educativo. As crianças estão acostumadas a estudar sempre com o livro, mas quando um 
professor começa a utilizar a tecnologia a seu favor, os alunos começam a perceber que existem 
outras formas de adquirir informação. Artigos na internet, filmes, aplicativos, tudo isso pode trazer 
informação e deixar a aula mais interessante.

ATO DE ENSINAR, LHE FAZ CRÍTICO EXIGE PESQUISA DIÁRIA

Segundo Freire (1985), o ato de ensinar, é pensar certo, em termos críticos, é uma exigência 
que os momentos do ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais me-
todicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando “curiosidade epistemo-
lógica”. (FREIRE. 1985, p.34).

A curiosidade ingênua, de que resulta indiscutivelmente certo saber, não importa que meto-
dicamente faltasse o rigor é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência feito o 
pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo 
de sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. 
Implica o compromisso da educadora com a consciência crítica do educando cuja promoção da 
ingenuidade não se faz automaticamente.

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever 
de não só respeitar os saberes com que os alunos sobretudo os das classes populares, chega a ela 
saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também, como há mais de trinta anos 
venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com 
o ensino dos conteúdos.

Não se lê criticamente como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar mercadoria por 
atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira me compromete de imediato com o texto 
que a mim se dá e a que me dou e cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. 
Ao ler não me acho no puro encalço da inteligência do texto como se fosse ela produção apenas 
de seu autor ou de sua autora. Esta forma viciada de ler não tem nada de ver, por isso mesmo, com 
o pensar certo e com o ensinar certo. Os cientistas e filósofos superam, porém, a ingenuidade da 
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curiosidade do camponês e se tornam epistemologicamente curiosos. (FREIRE. 1996, p.15).

Para Freire (1997), não há para mim, na diferença e na “distância” entre a ingenuidade e a 
criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente 
rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que 
a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, 
se criticiza, pois ao criticizar-se, tornando-se então, permito me repetir, curiosidade epistemológica, 
metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota-se seus achados de maior 
exatidão (FREIRE, 1997, p.17).

A prática de ensinar para Freire (2005):

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, 
entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si 
mesma, por meio da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se 
vá tornando crítica. [...] A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer (FREIRE, 2005 p.38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este presente artigo científico veio proporcionar uma ampliação de conhecimentos aos pro-
fessores e as pessoas em torno da relevância do transcurso da inclusão de crianças deficientes na 
rede pública de ensino, em torno dos direitos mediante as normativas e portarias em todo o nosso 
país. Tendo como embasamento pesquisas bibliográficas de vários autores, documento e legislações, 
com o intuito propiciar uma reflexão em relação a crianças ou adultos deficientes são indivíduos que 
possuem direito como todos.

A educação de inserção tem como principal arbítrio assegurar e dar condições para a pessoa 
deficiente desempenhar seus direitos em torno da inclusão escolar, e em geral, aos indivíduos sem 
diferença de cor de pele, raça, etnia ou religião. Nesta perspectiva, devemos todos lutar para fazer-
mos jus às concepções de equidade e de direito para toda a comunidade, para que assim o poder 
público venha a cumprir as leis já estabelecidas.

Sendo que a concepção do padrão de inserção no contexto social já foi introduzido no Brasil, 
porém, neste momento temos muitos percalços pelo caminho, pois não bastam haver legislações, 
deliberações e despacho, a garantia assegurada de matrícula e rampas de acesso, necessita dis-
por-se de equipamentos, nas unidades educacionais que vão agregar estes alunos deficientes, um 
trabalho pedagógico reestruturado, uma formação continuada voltada a esses educadores para que 
este venha ter condições de construir várias possibilidades pedagógicas e adaptá-las promovendo um 
ensino de com base na equidade e considerando as diferenças e assim despertando na sociedade 
uma reestruturação de valores e atitudes , para que venham se sentir inseridas e os seus direitos 
executados.

De modo que, convivemos em uma comunidade o qual existem grandes desigualdades so-



64

Dezembro 2021Revista Territórios

ciais, em locais que existem faltas de amparos a saúde e a educação, etc., assim fica evidente que o 
sentido do conceito de inserção, até este momento não foi completamente divulgado em nosso país 
por falta de ciência explícitas às famílias das pessoas deficientes, e inclusive à toda comunidade.
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RESUMO

O presente artigo utiliza-se de referências bibliográficas para pontuar a importância das práticas 
voltadas ao letramento a partir da Educação Infantil, primeira etapa do ensino básico, visto que 
desde bem cedo a criança já presenciou situações de usos sociais da leitura e da escrita nos seus 
contatos com a família e com outros grupos de convívio, antes mesmo de iniciar sua vida escolar. O 
que se defende é que a criança da educação infantil tenha acesso a conhecimentos que envolvam 
a função social da leitura e da escrita por meio de um trabalho pedagógico bem fundamentado, 
que respeite suas características lúdicas, pautado na leitura de histórias infantis e outros textos de 
vários gêneros adequados à sua faixa etária, bem como na cultura infantil contida nas cantigas de 
rodas e nas brincadeiras tradicionais que já fazem parte das práticas da educação infantil. O papel 
da escola, e principalmente do educador de educação infantil, é inserir o letramento num contexto 
lúdico e prazeroso que vise a formação do comportamento leitor, bem como o desenvolvimento 
integral das crianças desde a primeira infância.

Palavras-chave: Educação Infantil; Letramento; Lúdico.

INTRODUÇÃO

Até o início da década de 80, era relevante um único enfoque de ensino para a alfabetização 
de todas as crianças que ingressaram na primeira série do ensino primário, através de um olhar de 
turmas homogêneas.

Assim, a expectativa era que todos os alunos acompanhassem o ritmo imposto por cartilhas 
de alfabetização que apresentavam a proposta de uma abordagem descontextualizada em relação 
à realidade vivenciada pelos alunos.

Neste mesmo período acreditava-se que as crianças só deveriam entrar em contato com as 
letras e números, ou seja, com o código escrito convencional a partir dos sete anos de idade, quando 
ingressarem no que hoje denominamos ensino fundamental.

O consenso era que durante os anos do pré-primário, hoje, na educação infantil, as crianças 
deveriam apenas brincar mesmo que já demonstram interesse no mundo da leitura e da escrita. 
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O PROCESSO DE LETRAMENTO NA 
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Pensava-se que dar início ao ensino da leitura e escrita tiraria dos pequenos o direito de brincar, 
algo tão importante na infância.

Em meados dos anos 80, através de pesquisas dos estudiosos da Educação, e devido às 
transformações sociais que geraram novos contextos educativos, surge um novo enfoque linguístico 
na prática da alfabetização. Surge na educação um novo termo denominado “letramento”, um fenô-
meno que veio complementar o ensino da técnica de ler e escrever, focando-se nas funções sociais 
da leitura e da escrita.

Esse novo conceito veio para transformar de forma significativa o ensino aprendizagem da 
Educação Infantil, possibilitando às crianças desde bem cedo na infância, conceber as funções so-
ciais da leitura e da escrita.

Atualmente, é muito comum ver os pequeninos manuseando livros, virando as páginas de re-
vistas, observando atentamente os desenhos e as letras, passando os dedinhos e dando entonação 
às palavras como se estivessem lendo, através da imitação ou da reprodução do que vivenciam no 
mundo letrado, tão dinâmico e repleto de informações.

Este interesse por práticas de leitura e escrita aparece mesmo antes do ingresso na institui-
ção de educação infantil. Portanto é fundamental que a escola tenha um trabalho pedagógico bem 
sistematizado visando um acesso qualitativo à oralidade, à leitura e à linguagem escrita na educação 
infantil, de modo adequado, respeitando a fase de desenvolvimento das crianças, bem como suas 
especificidades lúdicas. Para não cair no erro de ainda achar que a criança pequena não deva ter 
contato com a leitura e com a escrita pelo receio de lhe tirar a direito da infância, e não partir para o 
outro extremo, de introduzir a escolarização inflexível e descontextualizada do mundo letrado.

Essa problematização levou-me a pesquisar sobre o qual a melhor forma de se trabalhar o 
letramento no contexto da educação infantil, visto que não há dúvidas de que esse trabalho deva 
acontecer nesta fase tão importante para o desenvolvimento infantil.

A pesquisa apresentada, a princípio aborda o que é letramento e que ligação ele tem com a 
alfabetização. Também retoma brevemente o histórico recente da legislação que permeia a educação 
infantil no nosso país, favorecendo assim um novo olhar de um ensino voltado para o processo de 
letramento através do lúdico desde o início desta etapa da Educação Básica.

O segundo capítulo destaca a importância da leitura para as crianças desde bem cedo, logo na 
primeira infância, pois é nessa fase que a oralidade e o comportamento leitor, devem ser estimulados 
por meio de propostas lúdicas e do contato direto com o material escrito, visando a aprendizagem 
significativa.

O terceiro capítulo ressalta a importância da valorização da cultura lúdica da educação in-
fantil, mostrando que é possível que as crianças tenham contato com o mundo letrado por meio das 
brincadeiras de roda, parlendas e trava-línguas.

Essa proposta de trabalho bem sistematizada, com atividades adequadas à faixa etária da 
criança levará ao conhecimento da língua escrita de forma prazerosa e espontânea, visando a for-
mação de leitores escritores sem lhes tirar a ludicidade que caracteriza a infância saudável.
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A CONCEPÇÃO DE LETRAMENTO NO CONTEXTO EDUCATIVO

A palavra letramento surge no nosso contexto como tradução do inglês literacy. Sua tradução 
veio na busca de ampliar o conceito de alfabetização, com o objetivo de destacar não apenas a de-
codificação de códigos (ler e escrever), mas também para enfocar o uso social dessas habilidades 
nas práticas sociais.

De acordo com Soares (1998), etimologicamente, a palavra literacy origina-se do latim littera 
(letra), com o sufixo cy que denota qualidade, condição, estado, fato de ser. Assim, a literacy é a 
condição que assume a pessoa que aprende a ler e a escrever.

Essa palavra complementa o sentido de alfabetização, pois segundo Soares (1998), ela implí-
cita a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas 
e linguísticas tanto para o grupo social como para o indivíduo que se apropria do seu conceito.

O termo letramento como é conhecido atualmente no contexto educacional do ensino e apren-
dizagem da linguagem oral e escrita surgiu a partir de meados da década de 80 através de pesquisas 
psicolinguísticas de estudiosos da Educação.

Soares (2004) ainda ressalta que essa palavra foi introduzida na linguagem da educação e 
das ciências linguísticas devido a necessidade de nomear comportamentos e práticas sociais que 
fossem além do ensino tradicional do sistema alfabético e ortográfico.

Até os anos 80, o início da aquisição da leitura e escrita nos ambientes escolares ocorria em 
nosso país aos sete anos de idade com o ingresso no que hoje denominamos Ensino Fundamental 
I, na época do primeiro ano do ensino primário.

Ao entrar na escola, a criança era submetida a mecanismos formais de ensino para aprender 
a ler e escrever. Esse processo consistia em exercícios repetitivos e cópias descontextualizadas 
visando a mera decodificação do código escrito.

Segundo Soares (2004) salienta que:

“ ... até os anos 80 a alfabetização escolar no Brasil caracterizou-se por uma alternância 
entre métodos sintéticos e métodos analíticos, mas sempre com o mesmo pressuposto – o 
de que a criança, para aprender o sistema de escrita, dependerá de estímulos externos...
artificialmente construidos - ...” (SOARES, 2004, s/p).

Soares (2004) contínua que o objetivo era que o aluno primeiro dominasse o sistema de escrita 
para que depois desenvolvesse habilidades de uso da leitura e da escrita.

“...isto é, primeiro, aprender a ler e a escrever, verbos nessa etapa considerados intransiti-
vos, para só depois de vencida essa etapa atribuir complementos a esses verbos: ler textos, 
livros, escrever histórias, cartas, etc. (SOARES, 2004, s/p).

No entanto, Ferreiro (1985) já questionava, desde o início dos anos 80, o pressuposto de se 
determinar uma idade e uma série escolar para que a criança tivesse acesso à língua escrita.

Em suas publicações sobre o tema alfabetização, a pesquisadora Emília Ferreiro ressalta 
várias vezes que a leitura e a escrita têm sido tradicionalmente consideradas como objeto de um 
ensino sistemático. Porém em suas pesquisas, a autora destaca formas efetivas e inovadoras de 
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analisar esta questão.

Na concepção de Ferreiro (1985), as atividades de interpretação e de produção da escrita dão 
início antes da escolarização; a aprendizagem permeia um sistema de saberes previamente elabo-
rados, portanto não pode se resumir a um conjunto de técnicas perceptivo-motoras.

Em suas pesquisas, a autora afirma também que a escrita não é um produto concebido na 
escola, é um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. E, visto que o processo 
aquisitivo da linguagem e da escrita ultrapassam os limites da escola, a criança não ingressa na vida 
escolar sem conhecimentos sobre o sistema de leitura e escrita.

A pesquisadora Magda Soares (1998) salienta que a partir desses estudos e das constantes 
transformações sociais, exigiu-se o surgimento de um novo termo no contexto educacional, deno-
minado letramento, que veio com o objetivo de ampliar e ressignificar o ensino da alfabetização no 
seu sentido tradicional; introduzindo assim um sentido social no ensino aprendizagem da leitura e 
escrita, tornando-o mais do que simplesmente decodificar o código linguístico, mas incorporando 
também a compreensão de suas funções dentro da sociedade atual, uma leitura contextualizada, 
profunda e crítica.

Soares (1998) argumenta também que nos contextos grafocêntricos em que vivemos, inde-
pendentemente de sua camada social, todas as crianças, umas com maior e outras com menor 
frequência, convivem com a escrita muito antes de chegarem ao ensino fundamental.

Algumas dessas crianças, mesmo antes de seu contato com instituições de educação infantil 
já mostram interesse e desejo de acesso ao mundo da leitura e escrita na sua convivência familiar 
e em outros ambientes sociais que frequentam.

Assim, elas começam a construir seus conceitos e conhecimentos sobre a língua escrita e 
sobre as funções que permeiam o ler e o escrever ao observarem os adultos buscando informações 
nos rótulos dos produtos, nos bilhetes, nos panfletos, nos jornais, nas revistas, no computador bem 
como nas histórias que estes leem para elas nos livros infantis.

E, realmente, vivemos atualmente numa sociedade globalizada, cheia de informações que são 
veiculadas rapidamente, quase que num piscar de olhos, por meio da tecnologia moderna, e esse 
contexto certamente é facilitador e promotor do exercício do letramento.

Sabendo que desde bem cedo as crianças convivem com essas várias oportunidades de “leitura 
de mundo”, Soares (1998) destaca que o conhecimento e uso social da leitura e escrita já deve ser 
parte integrante do processo de ensino e aprendizagem em parceria com o início da alfabetização 
desde a educação infantil.

Soares (1998) ainda ressalta que a aprendizagem efetiva ocorre quando se alfabetiza através 
do letramento. Ou seja, alfabetizar e letrar são duas ações distintas, porém devem estar sempre 
interligadas. São processos, ao mesmo tempo, interdependentes e indissociáveis.

Soares (1998) ainda ressalta que os analfabetos podem ter um certo nível de “letramento”, pois 
mesmo sem a aquisição da tecnologia da escrita, podem dominar e participar nas práticas sociais 
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da leitura e da escrita através do auxílio de outra pessoa que escreva uma carta ou um bilhete em 
seu nome, ou que leia para ele informações do jornal, de uma bula ou de uma receita.

“...um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é 
aquele ... que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, ... é não só aquele que sabe ler e es-
crever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, ... (SOARES, 1998, pp.39,40).

Para simplificar ainda mais o conceito de letramento citaremos algumas palavras do poema 
de uma estudante citada na obra de Magda Soares: Letramento – um tema em três gêneros, que 
define o letramento como algo prazeroso, não apenas como algo repetitivo e sem significado. Em 
partes o poema diz:

“Letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado, não é treinamento 
repetitivo de uma habilidade, ... Letramento é diversão, é leitura à luz de vela ou lá fora, à 
luz do sol ... são notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV ...uma receita de 
biscoito, um bilhete de amor... é viajar para países desconhecidos sem sair de sua cama...” 
(SOARES, 1998, p.41).

Nesta mesma obra, Soares defende que o letramento é, ao menos nas sociedades modernas, 
sem dúvida alguma um direito absoluto, não importa as condições econômicas e sociais em que a 
pessoa conviva.

Após definir o letramento, Soares enfatiza que para ser letrado, é necessário a constante 
transformação interior na forma de pensar, falar e agir, é preciso ser cidadão que atua na sociedade.

Portanto, o letramento e a alfabetização devem se entrelaçar de fato para que aconteça uma 
educação efetiva condizente com as demandas da sociedade atual.

A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO

De acordo com o que dita o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), 
houve uma crescente expansão da educação infantil em nosso país nas últimas décadas devido às 
significativas transformações sociais que presenciamos desde então, como a urbanização intensa, 
as mudanças no perfil do mercado de trabalho e na organização da estrutura familiar.

Esses e outros fatores contribuíram, de certa forma, para a melhoria da qualidade e do aten-
dimento neste segmento da educação.

A Constituição Federal de 1988, no artigo 208, inciso IV, decretou como dever do Estado e 
direito da criança de zero a seis anos o atendimento em creches e pré-escolas.

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente também destacou esse direito da criança 
de receber atendimento em instituições de educação infantil, ao ditar no capítulo IV, artigo 54, inciso 
IV que é dever do Estado assegurar o atendimento em creche ou pré-escola às crianças de 0 a 6 
anos de idade.

Logo mais, em 1996, reafirmando essas mudanças, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.394, promulgada em dezembro de 1996), determinou de forma incisiva o vínculo entre 
o atendimento às crianças de zero a seis anos e a educação.
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Desta forma a LDB 9.394/96 estabeleceu, pela primeira vez na história educacional do Brasil, 
(título V, capítulo ll, seção ll, art.29) que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica.

Este foi um marco positivo em nosso país. Ao longo do texto legal da LDB 9.394/96 ocorrem 
diversas referências específicas à educação infantil.

Esta Lei deixa bem claro que tanto as creches (para crianças de zero a três anos), antes carac-
terizadas por um atendimento de caráter mais assistencialista, como as pré-escolas (para crianças de 
quatro a seis anos) são igualmente consideradas como instituições de educação infantil e, portanto, 
ambas são integrantes da educação básica.

Também foi focado na LDB 9.394/96 que a Educação Infantil tem como principal finalidade 
promover o desenvolvimento integral da criança. Outro avanço que demanda transformações signi-
ficativas no currículo desta etapa educacional.

Outra questão ressaltada no documento desta Lei diz respeito às mudanças na formação dos 
profissionais das instituições de educação infantil para que estas se integrem ao respectivo sistema 
de ensino.

O texto do documento no título VI referindo-se aos profissionais da educação, o artigo 62 diz:

“A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade 
Normal. ” (LDB 9.394/96 título VI, art.62).

Além disso, a LDB 9.394/96 destacou a necessidade da complementaridade entre a instituição 
de educação infantil e a família. Esse trabalho de parceria escola-família deixou a sociedade mais 
consciente da importância do desenvolvimento na primeira infância.

Esta breve retomada do histórico recente da legislação que permeia a educação infantil nos 
faz perceber que houve contribuições positivas para um novo olhar, tanto de pesquisadores como 
de educadores para esta etapa tão significativa e fundamental para o desenvolvimento escolar e da 
vida de nossos pequenos.

As crianças têm um jeito próprio de sentir e pensar o mundo que as cercam, por isso o lúdico 
é essencial para sua aprendizagem. Conforme destacado no RCNEI (1998) é através da brincadeira 
que as crianças desenvolvem capacidades de usar as diferentes linguagens, passam a compreender 
a realidade social e cultural, bem como se apropriarem das suas potencialidades corporais, afetivas, 
emocionais, estéticas e éticas.

O RCNEI (1998) ainda ressalta que o professor deve ter a consciência que:

“... na brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais di-
versas esferas do conhecimento, em uma atividade espontânea e imaginativa...” (BRASIL, 
1998, p.29).

Assim, é possível que na educação infantil com frequência estejam presentes práticas de 
letramento, visto que estas fazem parte do conhecimento prévio da maioria das crianças.

Certamente para que este trabalho ocorra de forma efetiva, é necessário um planejamento 
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voltado para esta questão tão importante na aprendizagem da primeira infância.

O letramento pode e deve estar presente nas atividades lúdicas que permeiam a prática da 
educação infantil como nos jogos e nas brincadeiras.

Em um artigo para a revista Pátio, Soares (2009) aponta que:

“Jogos voltados para o desenvolvimento da consciência fonológica, se realizados sistema-
ticamente na educação infantil, criam condições propícias e, inclusive, necessárias para a 
apropriação do sistema alfabético”. (SOARES, 2009, s/p).

No mesmo artigo, a autora comenta que os pequenos já podem ter acesso a atividades de 
introdução ao sistema alfabético e suas convenções, como também as práticas sociais de leitura e 
da escrita, pois como já vimos essas duas práticas complementam-se.

“O acesso inicial à língua escrita, não se reduz ao aprender a ler a escrever no sentido de 
grafar e decodificar e sim a aprender a fazer uso da leitura”. (SOARES,2009, s/p).

Segundo Scarpa (2006) desde bem cedo, na convivência com adultos alfabetizados, no contato 
com livros em casa ou com as letras no teclado do computador, os pequenos, por estarem inseridos 
num ambiente letrado, já vão tomando gosto pelo universo da leitura e da escrita.

Podemos concluir então que não há motivos para que a escola de educação infantil prorrogue 
o acesso a esse conhecimento. Porém para que esse acesso aconteça com sucesso, os educadores 
desse segmento devem se utilizar de abordagens lúdicas como estratégia pedagógica.

Scarpa (2006) comenta ainda que na educação infantil as crianças recebem informações 
sobre a leitura e a escrita de forma prazerosa, ao brincarem com a sonoridade das palavras, reco-
nhecendo assim as diferenças e semelhanças entre elas; ao manusear diversos materiais escritos, 
como livros, gibis, revistas, panfletos, etc.; também quando o professor lê para a turma e serve de 
escriba na produção de textos coletivos.

Entretanto, são muitas as situações que podem ser proveitosas para que as crianças compre-
endam e pratiquem socialmente as diversas funções da leitura e da escrita não somente no espaço 
escolar, mas também no seu dia-a-dia.

Soares (2009) também afirma que é imprescindível no universo da educação infantil, a prática 
de ler e contar histórias, a exploração de atividades musicais, de trava-línguas, parlendas, rodas de 
conversa, brincadeiras de roda, entre outras; todas bem articuladas sistemática e intencionalmente 
ao objetivo de introduzir as crianças no mundo letrado através da linguagem que elas mais estão 
familiarizadas, a brincadeira.

Toda essa estrutura educativa é que fará cumprir o objetivo proposto na LDB (9.394/96), de 
promover o desenvolvimento integral da criança.

No próximo capítulo consideramos como prática constante da leitura de histórias para as 
crianças, bem como de diversos portadores textuais promovendo o letramento.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Ao falar sobre as ferramentas para transformar o ensino Lerner (2002) cita, entre essas, mais 
pesquisas no campo da didática da leitura e da escrita. Para ela, um dos principais papéis do currí-
culo escolar é zelar para que o objeto apresentado na escola conserve as características essenciais 
que têm fora dela, cuidar que as atividades e as intenções do professor possibilitem a formação de 
leitores e escritores competentes.

“O objetivo deve ser desde o começo formar leitores; portanto, as propostas devem estar 
centradas na construção do significado ... Para construir significado ao ler é fundamental ter 
constantes oportunidades de se enfronhar na cultura do escrito, de ir construindo expectati-
vas acerca do que se pode “dizer” neste ou naquele texto, de ir aumentando a competência 
linguística específica em relação à língua escrita ...” (LERNER, 2002, p.40).

Lerner (2002) salienta então, que desde o começo o objetivo deve ser a formação de leitores 
através de propostas centradas na construção de significados.

Podemos pressupor então que, desde o início da educação infantil, a escola precisa oportu-
nizar às crianças a participação em situações de leitura e de escrita, colocando à sua disposição 
variedades de materiais escritos.

É essencial que tudo ocorra num contexto com situações e propostas lúdicas visando a 
aprendizagem significativa.

Segundo Soares (2009), a principal atividade de letramento na educação infantil é a leitura 
de histórias para as crianças. Esta prática deve ocorrer frequentemente. É ideal que aconteça todos 
os dias, pois se for desenvolvida de forma adequada conduzirá a criança, desde bem pequena, a 
conhecimentos e habilidades essenciais para sua efetiva inserção no mundo da escrita.

Esta é uma atividade que faz com que a criança se familiarize com a materialidade do texto 
escrito. A pesquisadora Magda Soares (2009) faz esta observação no artigo para a revista Pátio ao 
comentar a importância do contato com os livros desde cedo:

“... conhecer o objeto livro ou revista, descobrir que as marcas na página - sequências de 
letras - escondem significados, que textos é que são “para ler” não as ilustrações, que as pá-
ginas são folheadas da direita para a esquerda, que os textos são lidos da esquerda para a 
direita e de cima para baixo, que os livros têm autor, ilustrador, editor, têm capa, lombada...” 
(SOARES, 2009, s/p).

Somente assim, através do contato ou da exploração do objeto livro que a criança tomará 
gosto pelo hábito de ler.

Ao passo que as crianças vão atingindo mais familiaridade com a leitura e passam a entrar em 
contato com o mundo da escrita, Lerner (2002) afirma que o professor, por meio da sua mediação, 
já poderá propor atividades de escrita:

“É necessário lhes propor também situações de produção que lhes apresentarão o desafio 
de compor oralmente textos com destino escrito - para serem ditados ao professor, por 
exemplo -; no curso dessa atividade serão apresentados problemas que as levarão a desco-
brir novas características da língua escrita e a se familiarizar com o ato de escrita, antes de 
saberem escrever no sentido convencional do termo”. (LERNER, 2002 p.41).

Os professores da educação infantil comprovam pela prática essa realidade. Desde o berçário 
é possível que os bebês tenham esse contato com os livros, por meio de atividades orientadas e com 
o material adequado à sua faixa etária como por exemplo, o manuseio de livros de pano, livros de 
banho ou livros com materiais mais resistentes, livros que permitam a exploração tátil, entre outros, 
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visto que nesta fase de desenvolvimento os bebês levam os objetos à boca.

Nas primeiras experiências os adultos podem sentar-se com a criança, num local silencioso, 
confortável e aconchegante com tapetes e almofadas, abrir o livro, apontar as letras fazendo a leitu-
ra, mostrando as ilustrações e falando os nomes dos objetos, pessoas ou animais ali encontrados.

Se a criança estiver em processo de construção da oralidade, pode-se pedir que ela repita 
algumas palavras simples e, com o progresso ir aumentando o grau de dificuldades, promovendo 
assim um avanço significativo no seu vocabulário por meio do contato com palavras novas.

Esta atividade deve ser realizada com bastante frequência e num período de tempo adequado 
à capacidade de concentração dos bebês. É ideal que os livros, ou os materiais utilizados contenham 
pouca escrita e muitas ilustrações, de preferência que estas sejam coloridas e de tamanhos que 
chamem a atenção das crianças pois a “leitura” inicial das crianças ocorre por meio da observação 
das ilustrações.

Cunha (1999) adverte que os educadores da primeira infância não devem desconsiderar que 
as gravuras têm um papel relevante para a aprendizagem dos menores.

“Para essas crianças pequenas ... é importante a gravura... O texto deve ser pequeno e 
bom, já se sabe, para conduzir quase à observação das figuras. Para essa fase, os livros 
costumam ser maiores que o normal, e muitos ganham o formato do personagem principal: 
um animalzinho ou uma criança, recortados. Os livros tornam-se até um apelo ao tato, e são 
bastante motivadores. (CUNHA, 1999, p.74).

Com o tempo a criança pequena entenderá que há na rotina da escola um momento da “leitu-
ra” e não usará o livro para outros fins, também compreenderá com o tempo, que existem as letras 
para indicar que há algo escrito. Assim ela estará se familiarizando com o material escrito e com 
suas funções.

A leitura de histórias também pode ser realizada no coletivo, seguindo as mesmas sugestões 
na escolha dos livros e no tempo de duração da atividade.

O mais importante é que este momento seja prazeroso e significativo para as crianças. Assim 
pode-se contar histórias para bebês fazendo uso não apenas de livros, mas também com fantoches 
e outros objetos, pois nesta fase o estímulo da oralidade faz parte do processo de letramento.

“... a leitura de histórias é uma atividade que enriquece o vocabulário da criança e proporcio-
na o desenvolvimento de habilidades de compreensão de textos escritos, de inferência, de 
avaliação e de estabelecimento de relações entre fatos. Tais habilidades serão transferidas 
posteriormente para a leitura independente, quando a criança tornar-se apta a realizá-la. 
(SOARES, 2009, s/p).

Neste contexto sistematizado, os professores de educação infantil certamente observarão 
na sua prática que ao incorporarem o hábito diário de ler histórias para as crianças, além de lhes 
oportunizar momentos de exploração do material escrito, farão também com que elas aprendam a 
escutar a história através de momentos prazerosos.

É na roda de histórias, ao ouvir a leitura de contos de fadas ou histórias de bruxas, que a 
criança também aprenderá a lidar com seus conflitos e emoções ou até mesmo repensar questões 
que deseja compreender melhor.
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Esse exercício cognitivo ocorre quando a criança identifica-se com os personagens, compar-
tilhando com eles sentimentos como de amor, de raiva, de medo. Tal distanciamento possibilitado 
pela fantasia é muito importante para seu desenvolvimento como um todo.

E, além disso, com o passar do tempo elas também aprenderão a participar das rodas de 
conversa com comentários e indagações, bem como a escutar quando seu colega está falando, e a 
esperar a sua vez de falar, atitudes importantes no letramento e na convivência social.

Soares (2009) argumenta que “ para que a leitura oral de histórias atinja esses objetivos, não 
basta que a história seja lida. É necessário que o portador da história seja analisado com as crianças 
e sejam desenvolvidas estratégias de leitura...” (SOARES,2009, s/p).

Soares (2009) comenta algumas estratégias de leitura que podem ser utilizadas com as crian-
ças da educação infantil, como fazer perguntas de previsão antes da leitura partindo do título e das 
ilustrações; que a leitura seja intencionalmente interrompida, em pontos previamente escolhidos, por 
perguntas de compreensão e de inferência; que ao término a leitura seja acompanhada por confronto 
com as previsões feitas no início, através da avaliação de fatos, personagens, seus comportamentos 
e suas atitudes.

Essas estratégias de ensino certamente acrescentarão ao ensino aprendizagem a compreen-
são efetiva das práticas do mundo letrado.

Naturalmente esse trabalho demandará um planejamento cuidadoso do professor de educação 
infantil. Não basta simplesmente, alguns minutos antes da leitura, escolher um livro qualquer sem 
conhecer o seu conteúdo ou se a sua mensagem e proposta contemplam o objetivo planejado para 
aquele determinado grupo.

Lerner (2002) destaca que para que isso ocorra é realmente dê bons resultados, é necessário 
que o professor assuma de fato o seu papel de leitor, bem como também dê a oportunidade a seus 
alunos de participarem em atos de leitura que ele mesmo está realizando.

Assim o professor travará com as crianças uma relação de leitor para leitor, e a escola de 
educação infantil também estará cumprindo o objetivo de ressaltar a leitura como prática social.

Lerner (2002) aponta também o papel do letramento desde bem cedo para a formação do 
cidadão:

“Ler é ...indagar a realidade para compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir 
uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania no 
mundo da cultura escrita...” (LERNER, 2002 p.73).

Na leitura para as crianças na educação infantil, é essencial a exploração dos mais variados 
gêneros textuais, desde literatura infantil e histórias em quadrinhos, a textos informativos como bi-
lhetes, convites ou receitas culinárias, enfim variados portadores de texto.

Acrescentando, Soares (2009) argumenta que o professor pode ajudar a criança a identificar 
cada um deles e os leitores a quem se destinam nas atividades cotidianas da educação infantil, como 
nas brincadeiras de faz-de-conta, nas rodinhas de conversas, nas brincadeiras de roda e outras 
atividades próprias da cultura infantil.
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O professor poderá trabalhar esses diferentes portadores de textos na própria rotina por meio 
de um enfoque lúdico. Por exemplo, após contar a história “Chapeuzinho Vermelho” o professor será 
o escriba da turma para registrar a receita de um dos docinhos que a mãe da Chapeuzinho fez para 
a vovó.

A seguir poderá fazer a receita juntamente com as crianças ou mesmo fazer uma pesquisa 
com as famílias a fim de conhecer as receitas de docinhos que suas avós cozinham e, confeccionar 
com a turma um pequeno livro de receitas fáceis de fazer. Esta é uma atividade que aborda o letra-
mento de forma prazerosa, significativa e contextualizada.

O mais importante é que a leitura seja adequada à idade da criança, visto que na atual con-
juntura a Educação Infantil engloba a faixa etária de zero a cinco anos, um intervalo que perpassa 
diferentes fases de desenvolvimento.

É importante também que a leitura atenda o grau de interesse e compreensão de cada turma 
peculiarmente, para que esta, além de significativa, seja prazerosa e promotora do comportamento 
leitor.

Neste contexto, o professor de educação infantil pode cultivar o comportamento leitor não 
somente ao ler para as crianças. Ele poderá se dispor de muitas práticas para promover o gosto 
pela leitura.

Uma dessas práticas pode ocorrer quando o professor assume o papel de escriba para regis-
trar um texto de autoria da turma que ditará suas ideias sobre a releitura ou criação de uma história 
ou caso.

Outra prática eficaz é oportunizar os cantinhos de “leitura” na sala de aula ou em outros lo-
cais estratégicos com características mais aconchegantes, que despertem o interesse e o gosto dos 
pequenos pelo universo letrado.

Os livros, gibis, revistas, panfletos, enfim, devem estar organizados e acessíveis às crianças. 
Também é essencial que, antes de participarem da brincadeira, haja combinados da utilização deste 
espaço entre professor e alunos para que de fato a atividade cumpra seu objetivo.

A criança pequena tem seu jeito próprio de ver o mundo, e com o auxílio da fantasia ela apren-
de sobre si mesma e sobre o que observa à sua volta. Os livros geralmente fascinam os pequeninos 
com seus personagens, sejam eles heróis ou vilões, mocinhos ou bandidos, levando-os assim a lidar 
de um modo saudável e sem agressividade, com sentimentos como: medo, tristeza, alegria, perdas, 
decepções, e assim por diante.

Certamente seria ideal que as crianças, ao passarem da etapa da Educação Infantil para o 
Ensino Fundamental, continuassem a ter essa relação lúdica e prazerosa com a leitura, a fim de não 
ocorrer uma ruptura do efetivo comportamento leitor. Afinal, a passagem de uma etapa educativa 
para outra não lhes tira as necessidades que permeiam a infância.

O objetivo deve ser que a criança se desenvolva e continue tendo uma relação saudável com 
a leitura em todas as etapas de sua vida.
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De acordo com Cunha (1999), cabe aos professores darem continuidade a esse trabalho, por 
promoverem o hábito da leitura não como imposição, mas como ato de lazer, de liberdade de escolha, 
visto que a literatura é muito rica e abrangente, capaz de fascinar em todas as idades.

Visando alcançar essa meta o professor consciente pode e deve aproveitar da curiosidade 
própria das crianças, incluindo a leitura e posteriormente a escrita nas práticas mais comuns da 
infância. Sempre buscando saber o que mais interessa à sua turma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este artigo, fica claro como as atividades voltadas para o processo de letramento 
têm muito para contribuir no ensino e aprendizagem da linguagem oral e escrita da Educação Infantil, 
desde bem cedo, na primeira infância.

Porém é muito importante, que as instituições de educação infantil direcionam bem este 
trabalho educativo e que o professor tenha consciência da importância de sua contribuição neste 
contexto. Na ação e reflexão de planejar sua prática através de atividades compatíveis à faixa etária 
das suas turmas, ao escolher o material adequado, e inclusive ao saber quando e como usá-lo em 
prol do desenvolvimento integral das crianças.

Para alcançar essa meta, primeiramente o professor de educação infantil deve dominar o 
conhecimento sistematizado com respeito ao desenvolvimento infantil em todas as suas fases nesta 
etapa de 0 a 5 anos visando as melhores ações educativas, sempre pautadas na ludicidade, pois a 
criança e a brincadeira são inseparáveis.

Há um vasto material a ser aproveitado, vários livros que valorizam a cultura infantil, livros de 
histórias e de contos infantis, bem como diversos gêneros textuais do nosso cotidiano que podem ser 
lidos diariamente para e com as crianças; cantigas populares e folclóricas, poesias, músicas diversas, 
parlendas, trava-línguas, brincadeiras de roda, de faz-de-conta com seus cantinhos da imitação, 
enfim, todos esses podem ser transformados em estratégias pedagógicas de maneira a transpor o 
grande desafio da formação de leitores e escritores com capacidades críticas desde a infância.

Assim, a formação de leitores conscientes, não apenas de decodificadores contribui para efetivar 
uma sociedade abalizada, que transforma efetivamente sua realidade cultural, política e econômica.

Ao perseguir essa meta não roubaremos das crianças o seu tempo de viver a infância, pois 
a criança aprende a ler, lendo, aprende a escrever, escrevendo, ao fazer sua leitura de mundo, ao 
vivenciar e participar de situações de leitura e escrita nos seus usos sociais e culturais, através das 
próprias brincadeiras que perpassam sua cultura infantil. E sabemos que o letramento é um assunto 
que lhe desperta o interesse pois faz parte do seu dia-a-dia no seu convívio com o mundo que a cerca.

As mesmas brincadeiras regionais vivenciadas por seus pais, que ressaltam a importância de 
viver a infância com todas as suas fantasias, contemplarão a proposta de trabalhar o letramento, porém 
com objetivos mais abrangentes, atendendo a necessidade do contexto social que ora presenciamos.
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A crescente expansão da educação infantil no Brasil nas últimas décadas, bem como algu-
mas mudanças na estruturação das leis e documentação que regem o funcionamento desta etapa 
do Ensino Básico, são fatores que favoreceram a melhoria da qualidade e do atendimento ao longo 
dos anos no país.

Assim, houve transformações que marcaram avanços nesta etapa educativa buscando retirar 
seu foco do assistencialismo que tanto marcou o atendimento das instituições de educação infantil 
nas últimas décadas, priorizando assim a formação dos profissionais da educação infantil, de modo 
a capacitá-los para esse novo paradigma.

Nesta perspectiva, destaca-se a contribuição dos Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (1998), um instrumento positivo para nortear o trabalho educativo em todo território 
nacional. O professor pode adaptá-lo à sua prática e à infraestrutura educacional das várias regiões 
brasileiras em que atuam, sempre visando um trabalho pedagógico bem fundamentado.

À Educação Infantil cabe a tarefa pontuada de sistematizar o que já está acontecendo no 
cotidiano além dos espaços escolares.

Sistematizar esta prática social significa introduzir a criança no mundo letrado respeitando 
as suas especificidades infantis num contexto lúdico e prazeroso, considerando sempre que cada 
criança é única e que todas as crianças são capazes de aprender no seu tempo e ritmo.
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RESUMO

O objetivo deste estudo será identificar como saberes e conceitos próprios ao Desenho Universal 
de Aprendizagem podem contribuir para a realização de uma escola verdadeiramente inclusiva, que 
garanta a participação, o envolvimento e a expressão de saberes de todos no ambiente escolar. 
Conceitos como variabilidade, diversidade, múltiplas linguagens, múltiplos meios de expressar em 
relação ao conteúdo podem facilitar a inclusão. Tal como a flexibilidade e variabilidade de como as 
informações são apresentadas, os modos de como estudantes percebem e compreendem a infor-
mação que lhes é apresentada, os modos múltiplos de agir diante ao conteúdo e ou atividade, os 
modos múltiplos de implicação e envolvimento todos estes que se relacionam diretamente como 
movimentos internos e próprio aos estudantes, também estarão presente no repertório deste artigo.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Desenho Universal de Aprendizagem; Representação; Apre-
sentação; Ação e Expressão; Motivação; Envolvimento Inteligência e Saberes necessários.

INTRODUÇÃO

Na busca por realizar uma educação inclusiva, propus em artigo intitulado: “Os saberes neces-
sários à educação Inclusiva, publicado na Revista Territórios em agosto de 2021, com a tentativa de 
identificar saberes necessários à uma educação inclusiva e para todos, nele foi identificado e obser-
vado que para essa educação, que se faz no chão da escola e insere a todos no processo educativo, 
ocorra de forma integral são necessários, que no campo pedagógico, alguns encontros aconteçam. 
A principal questão que clareamos para esse encontro, foi a de que dependendo da compreensão 
que professores e agentes do fazer educativo, possuam sobre conceitos como: desenvolvimento, 
inteligência e potencialidades, interferem diretamente na prática educativa e pedagógica que podem 
ou não favorecer a inclusão de estudantes com deficiência.

A educação e a ação de refletir sobre as próprias concepções podem favorecem a inclusão, 
assim, também como foi identificado que o professor como pesquisador é capaz de refletir sobre 
a própria prática e conscientemente reconduzir suas ações, superando o que Pimentel identificou: 
“que os professores da escola básica se consideram despreparados para o trabalho com estudan-
tes com deficiência, mantendo, desta forma, uma organização curricular rígida e práticas avaliativas 
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homogêneas” (PIMENTEL, 2012, p. 139).

O professor pesquisador, que reflete sobre a própria prática instrumentaliza-se e sua:

“Compreensão da existência de diferentes caminhos para a aprendizagem fará com que o 
professor pense o processo de ensino e busque recursos distintos que favoreçam a apren-
dizagem, ainda que em tempos diferenciados (...) requerendo um profissional embasado 
teoricamente para justificar as suas decisões e devidamente implicado com a realidade dos 
seus alunos e com o seu processo de aprendizagem”. (PIMENTEL, 2012, p.143).

Considerando que o fazer educativo inclusivo requer uma postura ativa, onde: “professores 
estejam preparados para atuar na diversidade, compreendendo as diferenças e valorizando as poten-
cialidades de cada estudante de modo que o ensino favoreça a aprendizagem de todos” (PIMENTEL, 
2012, p. 145). Além, do professor que olha para a própria prática e a reconduz, identificamos que dos 
saberes necessários à inclusão, ações para além da sua mudança de paradigma se faz necessária. 
Algo como uma instrumentalização que auxilie à própria prática de refletir e assim elementos que 
possam complementar esse campo investigativo se mostram como necessários, e o encontro com 
o Desenho Universal de Aprendizagem, mostrou-se salutar para esse dialogo.

O Desenho Universal de Aprendizagem que chamaremos de DUA para tornar mais dinâmica a 
leitura e compreensão vem sendo pensado desde o início dos anos 1990 principalmente pela área do 
Desenvolvimento Arquitetônico e a principal intervenção realizada por esse princípio de pensamento 
e paradigma que foi a introdução de rampas de acesso à pessoa com mobilidade reduzida e ou que 
faz uso da cadeira de rodas, hoje já não altera apenas a vida deste grupo, mas à todo e qualquer 
cidadão, “desde pessoas com carrinhos de compra a pais empurrando carrinhos de crianças” (in. 
HEREDERO, Eladio Sebastián p. 734), dentre outras inúmeras situações.

Com o passar do tempo o conceito do DUA que estava mais centrado em aspectos arquitetô-
nicos, tais como: “criar entornos físicos e ferramentas que possam ser utilizados pelo maior número 
de pessoas possíveis” (in. HEREDERO, Eladio Sebastián p. 735), passou a ser pensado nas ciências 
da educação e assim, além de garantir o acesso físico aos ambientes educativos, barreiras e impe-
ditivos que garantam o acesso integro e interino a todos nos processos de aprendizagem.

Citamos no início do artigo que o mote dessas investigações aqui propostas envolvem a 
garantia de uma educação para todos e que barreiras atitudinais podem dificultar este processo. E 
assim, o DUA também aponta que:

“A ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das deficiências, o não 
reconhecimento das potencialidades destes estudantes e a não flexibilização do currículo 
podem ser considerados fatores determinantes para barreiras atitudinais, práticas pedagó-
gicas distanciadas das necessidades reais dos educandos e resistência com relação à in-
clusão. A inclusão educacional requer professores preparados para atuar na diversidade, 
compreendendo as diferenças e valorizando as potencialidades de cada estudante de modo 
que o ensino favoreça a aprendizagem de todos”. (HEREDERO, Eladio Sebastián p. 736).

Atuar na diversidade somando as inúmeras tarefas e ações que o professor precisa realizar, 
pode tornar-se uma tarefa um quanto difícil, contudo o conceito do DUA nos convida a pensar uma 
ação que não seja realizada apenas para um estudante, mas pensar que a ação realizada pode atingir 
a todos os estudantes, contribuindo de forma global no processo de aprendizagem.

É inevitável que o professor precisa conhecer as especificidades da deficiência e ou transtorno 
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do estudante, porém, este conhecimento não ocorrerá para atender apenas a essa especificidade 
mas, sim para todos:

“para que a inclusão se efetive os professores precisam investir nas potencialidades de 
aprendizagem de seus alunos, atendendo as suas necessidades e propondo atividades que 
favoreçam o seu desenvolvimento.” (SILVA; RODRIGUES, 2011, p. 142).

Não é de se esperar que o professor tenha uma caixa mágica e que dela retire inúmeras ações 
e propostas que garantam a aprendizagem de todos, e é este mesmo pensamento que por décadas 
dificultou a construção de uma escola inclusiva. O professor não deve e não se faz necessário ser 
aquele que resolve instantaneamente todo os dilemas que possam surgir. Mas, que elabora e ao 
intencionalizar seu planejamento para as inúmeras e diversas formas de expressar o conhecimento, 
favorece também a interação com as atividades.

Considerando sempre que possível, que essas estejam em apresentações de diferentes formas. 
E assim, os estudantes tenham espaço para ser. Que o professor ao enriquecer seu planejamento 
garantindo que a troca entre os pares ocorra, tendo nos pares avançados as contribuições para que 
o processo de aprendizagem continue, que as avaliações possam ser continuas, não estanques ou 
pontuais, que possam ainda ser informativas e que o professor possa dos registros realizados ob-
servar etapas da aprendizagem que não foram internalizadas e reprogramar atividades e vivências 
que garantam a aprendizagem de todos, que a diversidade de materiais e ferramentas pedagógicas 
estejam presentes, além de que as inúmeras manifestações culturais e sociais sobre determinado 
conhecimento a ser abordado esteja contemplado em seu planejamento e em sua ação com os 
estudantes.

Assim, a:

“compreensão da existência de diferentes caminhos para a aprendizagem fará com que o 
professor pense o processo de ensino e busque recursos distintos que favoreçam a apren-
dizagem, ainda que em tempos diferenciados (...) ou com recursos diversos (...) requerendo 
que o professor tenha subsídios teóricos e metodológicos para buscar novas formas de en-
sinar de modo que seja possível o aprendizado de todos. Isto requer investimento constante 
em práticas investigativas, problematizando o que acontece no cotidiano da sala de aula e 
buscando referenciais teóricos e epistemológicos que favoreçam o processo da aprendi-
zagem. A ação investigativa de sua própria prática possibilitará ao professor “compreender 
como ensinar e promover de fato a inclusão escolar de todos, com ou sem deficiência”. 
(SILVA; RODRIGUES, 2011, p. 63).

OS PRINCÍPIOS DO DUA

Se a instrumentalização do pensamento é o paradigma para o professor poder conduzir e 
reconduzir sua prática a fim de atender as especificidades de todas as formas de aprender o DUA 
mostra-se uma ferramenta salutar para esse processo pois os princípios que o norteia dinamiza as 
múltiplas facetas que compõem o fazer pedagógico do professor, assim, apoiar o aprendiz com mé-
todos variados e flexível de apresentação do conteúdo, apoiar o aprendizado estratégico com a oferta 
de métodos variados de expressão da aprendizagem, tal como contribuir conscientemente para o 
aprendizado afetivo favorecendo o engajamento, pode colaborar diretamente com um planejamento 
que atenda uma sala de aula heterogênea.
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A apresentação do conteúdo ao utilizar recursos variados contempla múltiplas linguagens e 
pode atingir com mais facilidade as múltiplas formas de aprender, seja via: texto, uma imagem, um 
filme, uma animação, uma expressão artística quadro, fotografia, escultura, seja uma música ou uma 
criação autoral, essas múltiplas apresentações permitem ao aprendiz realizar conexões interiores 
ou entre conceitos. Ficando claro que não há um meio ideal de apresentação. Somados ao cuidado 
com o olhar estratégico de garantir múltiplas formas de expressão, seja o gesto, a fala, a escrita, o 
desenho, a elaboração de mídias dentre inúmeras outras formas de se expressar. Complementados 
ao olhar atendo, reconhecer o engajamento dos estudantes pode ser um elementos chave para re-
conduzir as ações de mediação de uma atividade ou momento de explicação, há nesse momento 
uma clara expressão de acolhimento e quando somos afetados emocionalmente temos melhores 
condições de aprender, contudo o engajamento pode nos dizer também sobre o estudante estar ou 
não ativo nos processos e atividades propostos e ao invés das atividades serem por ela só, podem 
ser modificadas e reconduzidas durante o processo favorecendo a efetiva e real participação do 
elemento principal o aprendiz.

Segundo SEBASTIÁN-HEREDERO o DUA é definido como uma série de menções que guiam 
a prática educativa, a saber:

“Proporciona flexibilidade e variabilidade nas formas que as informações são apresentadas, 
nos modos que os estudantes respondem ou demonstram seus conhecimentos e habilida-
des, e nas maneiras que os estudantes são motivados e se comprometem com seu próprio 
aprendizado”. (HEREDERO, Eladio Sebastián p. 737).

Considerando nesta perspectiva um olhar não para a deficiência mas para eliminação de 
possíveis barreiras presentes na forma de ensinar, concedendo auxílios e desafios, garantindo o 
engajamento e a participação de todos, assim como aponta o princípio de universalidade.

O princípio da universalidade conta com o proporcionar modos múltiplos de apresentação:

“Os estudantes diferem nos modos como percebem e compreendem a informação que lhes 
é apresentada. Por exemplo, aqueles com deficiências sensoriais (cegos e surdos), com 
dificuldades de aprendizagem (dislexia), com outras línguas ou culturas, podem requerer 
maneiras distintas de aceder aos conteúdos. Outros, simplesmente, poderão captar a infor-
mação de forma mais rápida ou mais eficiente por meio de recursos visuais ou auditivos em 
vez de um texto impresso. Além disso, a aprendizagem e a transferência do aprendizado 
ocorrem quando múltiplas apresentações são usadas, pois isso permite aos estudantes fa-
zer conexões interiores, assim como entre os conceitos”. (HEREDERO, Eladio Sebastián p. 
738).

Assim, não há uma centralidade em na forma de apresentar um conteúdo, não há uma repre-
sentação ideal, mas a multiplicidade na apresentação dos conteúdos pode favorecer as aprendizagens.

Na sequência de pensar a garantia de pertencimento a todos os estudantes no processo de 
aprendizagem, o favorecer, disponibilizar e ou proporcionar modos múltiplos de Ação e Expressão 
trás o que HEREDERO pensa como não haver um modo ideal de expressar o que se sabe ou apren-
deu, vejamos:

“Os estudantes diferem nas formas como procuram o conhecimento e expressam o que 
sabem. Por exemplo, as pessoas com alterações significativas de movimento (paralisia ce-
rebral), aqueles com dificuldades nas habilidades estratégicas e organizativas (transtorno da 
função executiva), os que apresentam barreiras com a comunicação etc., fazem a ação e a 
expressão da aprendizagem de forma muito diferente.
Alguns podem ser capazes de expressar-se bem com um texto escrito, mas não de forma 
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oral, e vice-versa. Também há de se reconhecer que a ação e a expressão requerem uma 
grande quantidade de estratégias, práticas e organização; este é outro aspecto em que os 
estudantes se diferenciam”. (HEREDERO, Eladio Sebastián p. 738).

É como se axiomas como verdades absolutas não se realizassem em termos de expressão 
dos estudantes, mas que garantir a variabilidade seja imprescindível.

Outro aspecto apontado por HEREDERO está no envolvimento e interesse por parte dos estu-
dantes em relação às propostas e atividades apresentadas:

“As emoções das pessoas e a afetividade são elementos cruciais para a aprendizagem, e os 
estudantes diferem notoriamente nos modos os quais podem ser provocados e motivados 
para aprender. Existe uma diversidade de fontes que influenciam na hora de explicar a varia-
bilidade individual afetiva e de envolvimento, como os fatores neurológicos e os culturais, os 
interesses pessoais, a subjetividade e os conhecimentos prévios, junto com outra gama de 
fatores presentes nestas Diretrizes. Alguns estudantes se interessam de forma muito espon-
tânea perante as novidades, enquanto outros não se interessam em participar e se assus-
tam com esses fatos, preferindo as atividades rotineiras. Uns optam por trabalhar sozinhos, 
outros preferem trabalhar com os companheiros”. (HEREDERO, Eladio Sebastián p. 738).

Assim, aqui o que tange envolvimento e interesse também caminha no sentido da variabilidade, 
não existindo uma forma única ou ideal, favorecer “modos múltiplos de implicação e envolvimento” 
(HEREDERO, Eladio Sebastián p. 738) é o caminho para participação e envolvimento de todos.

IMPLEMENTAÇÃO DO DUA

Para pensarmos os processos de realização e implementação dos princípios do DUA, se faz 
necessário uma reflexão que é pensar como nós seres humanos transitamos do ato de sentir que se 
faz como aspecto primário, essa ação que transforma internamente o que sentimos. E assim, deste 
sentir chegamos por meio da cognição ao ato de perceber.

AZAMBUJA em seu artigo Sensação, percepção e entendimento: Peirce e a Teoria do 
Conhecimento, diz exatamente sobre esse instante seguinte à percepção, “quando nos damos conta 
de que algo externo ao nosso corpo é o agente causador daquele estado e quando o percebemos 
e ocorre entendimento, realizamos uma atitude intelectual” (AZAMBUJA RODRIGUES, 2011, p.6).

Aprender torna-se impraticável se não for garantido ao estudante a percepção de forma 
integra, ainda sim, quando essa percepção requer do aprendiz investida de grande esforço e alto 
gasto de energia, sua aprendizagem pode permanecer prejudicada. Assim, para garantir processos 
de aprendizagens a eliminação de barreiras que impeçam tais processos, algumas ações precisam 
ser reconhecidas e realizadas pelo professor. Nesta perspectiva de garantir percepções vamos nos 
próximos parágrafos com o uso das palavras e assim, de forma gráfica apontar à luz do DUA como 
algumas ações e manejos podem contribuir para a construção de um ambiente educativo inclusivo.

Um dos principais aspectos que envolvem a realização do DUA está presente na diversidade 
de como as informações são apresentadas, pois ela estará intimamente ligada ao processo do es-
tudante, de como ele irá perceber aquele conteúdo, aquela informação, assim:

“Torna impossível se a é difícil quando a informação é apresentada em formatos cujo uso 
requer ajuda ou esforços extraordinários. Para reduzir as barreiras na aprendizagem, é im-
portante garantir que as informações principais sejam igualmente perceptíveis por todos os 
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estudantes”. (HEREDERO, Eladio Sebastián p. 739).

Considerando a forma de percepção dos estudantes e as múltiplas formas de percepção para 
a garantia de um ambiente verdadeiramente inclusivo se faz necessário fornecer as mesmas infor-
mações por meio de diferentes modalidades, ofertando principalmente exemplos e interações que 
estimulem todos os sentidos em especial, a visão, a audição e a percepção que ocorre pelo sistema 
tátil. Dentro dessa multiplicidade se faz necessário a garantia de algumas variabilidades tais como a 
ocorrência de ajustes e adequações em termos de tamanho, contraste de cores em textos, figuras, 
imagens. Considerando também a qualidade dos vídeos a serem apresentados e os aparelhos a 
serem utilizados para possíveis projeções. As adequações sonoras também se fazem importante, 
ruídos concorrentes, sons distorcidos e ou frequência muito baixa podem dificultar a percepção das 
informações transmitidas:

“Múltiplas apresentações não apenas garantem que as informações sejam acessíveis a es-
tudantes com deficiências perceptivas ou sensoriais específicas, mas também facilitam o 
acesso e a compreensão de outros alunos”. (HEREDERO, Eladio Sebastián p. 741).

Em sequência na investigação de como o DUA contribui para a elaboração de uma prática 
educativa inclusiva temos, que estudantes além de perceberem de forma distinta, respondem e inte-
ragem de variadas maneiras também nos momentos em que expressam o que sabem, por exemplo, 
sujeitos com mobilidade reduzida ao interagirem com o espaço e o ambiente, apresentarão espe-
cificidades nas respostas que requererá do mediador / professor pensar as características dessa 
expressão. O lugar de interação de cada sujeito é único, assim, garantir que a expressão do que o 
estudante percebeu também se faz ativo ao sujeito que realiza a mediação da aprendizagem, por 
exemplo, aqueles estudantes que apresentam sistema motor que comprometem a fala ou a manipu-
lação de objetos, podem expressar o que compreenderam por meio do olhar e assim, uma prancha 
de comunicação se faz necessário.

Outros aspectos que pode facilitar a percepção de expressão sobre o conteúdo apresentado 
envolve as habilidades de organização ou pensamento estratégico, algumas pessoas por apresen-
tarem dificuldade nas funções executivas necessitam, por exemplo de informações apresentadas de 
forma escalonada, com uma meta bem clara e estabelecida, onde o planejamento para se alcançar 
determinado objetivo possa ser mediado com o auxilio ou de um par avançado, ou próprio educa-
dor. Onde este organizaria opções variadas que levem o estudante a poder parar e pensar, e inserir 
progressivamente as mediações para alcançar o objetivo.

Outro aspecto envolve a expressão e a ação, assim como diz HERDERO:

“Alguns podem ser capazes de se expressar corretamente por escrito, mas não na lingua-
gem oral, e vice-versa. Além disso, deve-se levar em consideração que tanto a ação quanto 
a expressão requerem um grande número de estratégias, práticas e organização, e tudo isso 
faz parte de uma área na qual os estudantes podem distinguir-se significativamente um do 
outro. É por isso que não há um único meio de ação e expressão ideal para todos os alunos 
e, consequentemente, é essencial fornecer diversas alternativas para realizar os processos 
que envolvam a ação e a expressão dos conhecimentos adquiridos”. (HEREDERO, Eladio 
Sebastián p. 753).

Se alguns estudantes podem necessitar de prancha de comunicação, outros podem ser favo-
recidos com uso de joystick, e a diversidade de recursos podem ser utilizados por todos os alunos, 
tornando a interação com a expressão dos saberes mais dinâmica, o que refletirá em um engaja-
mento de maior magnitude.
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Considerando as especificidades que o DUA nos apresenta o engajamento e ou “implicação e 
envolvimento” é aspecto essencial para que boas aprendizagens possam ocorrer, esse aspecto envolve 
o campo afetivo e esse é concludente sua presença de forma positiva, para uma boa aprendizagem.

Os estudantes demonstram seu envolvimento de diversas maneiras, e o que os motiva a 
aprender ao ser minimamente mapeado pelo professor pode gerar boas situações de aprendizagem 
gerando aprendizagem coletiva e individual, ao mesmo tempo. A expressão da afetividade tem ha-
ver com segurança e de estar à vontade, confere ao espaço de aprendizagem um lugar de também 
sentir-se em casa, no sentido de ter espaço para realizar-se da forma com que se identifica, se para 
alguns estar à vontade tem haver com envolver-se com

“a novidade e a espontaneidade (...) para outros podem gerar desmotivação ou até medo, 
preferindo ambientes rotineiros. Há quem prefira trabalhar sozinho, enquanto outros estão 
mais envolvidos no trabalho com os colegas. Na realidade, não existe uma forma única de 
participação ideal para todos os estudantes e em todos os contextos; portanto, é essencial 
fornecer várias opções para facilitar o envolvimento”. (HEREDERO, Eladio Sebastián p. 759)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Desenho Universal de Aprendizagem envolve diversidade na forma e nos meios em que 
as informações são apresentadas aos estudantes, considerando a maneira com que cada um deles 
demonstram e ou expressam o que aprenderam, as habilidades desenvolvidas e a forma com que 
são motivados. Resultando de forma objetiva e clara na eliminação e ou redução nas barreiras que 
impedem uma aprendizagem efetiva.

Outro ganho significativo é que na diversidade e na dinamicidade que os princípios do DUA 
geram a participação de todos os estudantes no processo de aprendizagem e produção de saberes, 
superam expectativas e o que pudemos compreender é que da instrumentalização do professor gera 
dinamicidade nas experiências de aprendizagem e é alta a expectativa de efetividade nos proces-
sos de aprendizagem, pois o professor não “para” diante à dificuldades e ou não aprendizagens, 
ele tem recursos para tentar outras estratégias seja no âmbito de variar os meios de apresentação, 
seja disponibilização de múltiplos meios e ferramentas para expressão, seja na garantia do melhor 
envolvimento e implicação pelo estudante.

O conteúdo em que não se assimila pela atenção pouco se realiza na cognição, gerando de 
fato dificuldades e ou atrasos, por isso da importância do DUA que destina atenção e reflexão especial 
à atenção e envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem e expressão dos saberes. 
Conferindo ao professore estratégias e alternativas para alcançar uma aprendizagem plena e uma 
escola verdadeiramente inclusiva.
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RESUMO

Por meio da presença do dramatizador envolve os seguintes recursos memória, imaginação, emoção, 
espontaneidade, além de instrumentos musicais e a própria música que atuam juntos na significação 
do conto durante a ação do dramatizar no momento de contação de histórias. Com este objetivo de 
contribuir para a ampliação da arte de dramatizar histórias, conquistando mais dramatizadores e 
ouvintes. E seguindo este contexto, foi possível demostrar que o teatro, como mais uma estratégia 
na formação de leitores garantindo-se, com isso, o enriquecimento do processo educacional sob 
uma perspectiva que valoriza a constituição de sujeitos críticos e reflexivos, além de que continu-
am a transmitir a cultura dos povos e desta maneira perpetuando-se, e não deixando morrer esta 
grande riqueza cultural. A arte como cultura trabalha o conhecimento da história, dos artistas que 
contribuem para a transformação do teatro. É muito importante que a criança desde a educação 
infantil tenha conhecimento da arte e desenvolva teatros em seu dia a dia com práticas pedagógicas. 
Não se conhece um país sem conhecer sua história e a sua arte. Além disso, os teatros alargam a 
possibilidade de interculturalidade, ou seja, de trabalhar diferentes códigos culturais. A escola deve 
trabalhar com diversos códigos, não só com o europeu e o norte-americano branco, mas com o 
indígena, o africano e o asiático. Ao tomar contato com essas diferenças, o aluno flexibiliza suas 
percepções visuais e quebra preconceitos.

Palavras-chave: Arte; Educação; Teatro; Escola; Contação de histórias.

INTRODUÇÃO

Esse tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da arte e do teatro como 
processo de desenvolvimento na educação, e sua finalidade no universo lúdico, até onde esse con-
texto influencia o desenvolvimento psicomotor do aluno. Por fim, iremos identificar a contribuição da 
arte como, ferramenta de estimulação no processo de aprendizagem e desenvolvimento integral do 
aluno na educação, sendo assim, determinar os objetivos precisos para que o processo pedagógico 
aconteça eficazmente, como agente facilitador e enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da 
criança em suas especificidades.

Abrir espaço para as crianças na busca por conhecimento, incentivando a criatividade lúdica 
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das crianças, fazendo uma análise efetiva na ampliação dos aspectos cultural, social e artístico.

Atuar de forma disciplinadora tendo o teatro como mecanismo de condução para expressar a 
criatividade e a ludicidade das crianças.

Por meio da pergunta: Como o ensino de artes foi contextualizado na década de 80? Quais 
conflitos têm na contemporaneidade a respeito do trabalho com releitura? Obtemos a reflexão que 
a criança necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir conhecimentos que futuramen-
te lhe ajudará a desenvolver de maneira mais eficiente um aprendizado formal. Por meio da arte 
o aluno acaba explorando o mundo a sua volta livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu 
aprendizado, e é nesse espaço que a criança acaba criando um mundo de fantasias e manifesta 
seus sentimentos, se sentindo cada vez mais segura para interagir. Toda teoria necessita, primeiro, 
de uma conceituação.

O teatro é de grande valia para que possamos preparar nossas crianças no caminho desse 
futuro que exigira flexibilidade, dinamismo e agilidade no pensar, no agir, no entender e na arte de 
refletir e analisar.

Voltada para a educação na escola Uma transcrição literal de arte no Brasil é o que é apontado 
por Barbosa (1991), em que: Nas últimas décadas do século XX, no Brasil, educadores ligados a Arte 
têm empreendido o movimento de resgate de sua valorização profissional e da valorização da Arte 
como um conhecimento que deve estar presente nos currículos em todos os níveis de ensino. Arti-
culam, assim, diretrizes diferentes para a presença desse conhecimento na escola. Essas diretrizes 
emergem como fruto da luta em defesa da presença da Arte no currículo e de mudanças conceituais 
no seu ensino. Mudança e valorização conceitual no intuito de devolver – Arte à educação é favo-
recer a todos o acesso aos códigos artísticos e às possibilidades de expressão desses códigos. O 
objetivo daqueles que acreditam nesses pressupostos conceituais é contribuir para a difusão da Arte 
na escola, garantindo a possibilidade igualitária de acesso ao seu conhecimento. É preciso levar a 
Arte, que está circunscrita a um mundo socialmente limitado a se expandir, tornando-se patrimônio 
cultural da maioria.

OBJETIVOS DO ENSINO DE ARTES E DO TEATRO, COM SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO 
DESDE A DÉCADA DE 80.

Dê acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, a leitu-
ra de histórias é um momento em que a criança pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o 
universo de valores, costumes e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e 
lugares que não o seu. Vemos nos PCN como a leitura pode ser prazerosa e envolver o seu ouvinte, 
e o levar a lugares onde ele nunca imaginou poder estar, o poder da história está em quem a conta 
e a maneira como ela é contada.

O principal objetivo deste trabalho é mostrar a importância dos dramatizadores de história 
mesmo fora do contexto da escola, mostrando as várias maneiras de se dramatizar uma história. 
Acreditamos que ela deve ser muito bem contada, para poder envolver seus ouvintes e desta ma-
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neira pode atingir objetivos, desenvolvendo o raciocínio das crianças e ajudando na sua identidade, 
dentre outros aspectos.

De acordo com Jorge (2003) é fundamental que a criança possa vivenciar a palavra e a escutar 
em todas as suas possibilidades, explorando diferentes linguagens, capturando-as e apropriando-se 
do mundo que a cerca, para que este se desvele diante dela e se torne fonte de interesse vivo e per-
manente, fonte de curiosidade, de espantos de desejos e descobertas, numa dinâmica em que ela 
se socialize e se manifeste de forma ativa, criativa, participativa em qualquer situação, não apenas 
“recebendo” passivamente, mas produzindo e reproduzindo cultura.

Neste sentido, podemos dizer que os profissionais dramatizadores de história desenvolvem 
um trabalho que não é somente o dramatizar a história é o de envolver-se com a história. Não exis-
tem regras pode ser feito por meio de cenários, figurinos, objetos, músicas, gestos ou se utilizando 
somente da própria voz.

Acreditamos assim que uma das maneiras de desenvolver o hábito e o prazer da leitura é 
colocando-os em contato com a Contação e leitura de histórias para as crianças.

O hábito de ouvir histórias desde cedo ajuda na formação de identidades, no momento da 
contação, estabelece-se uma relação de troca entre dramatizador e ouvintes, o que faz com que 
toda a bagagem cultural e afetiva destes ouvintes venha à tona, assim, levando-os a ser quem são. 
Dramatizar histórias é uma arte porque traz significações ao propor um diálogo entre as diferentes 
dimensões do ser.

Percebemos que cultivar o hábito da leitura desde cedo nas crianças para que se tornem adultos 
leitores. Os dramatizadores de história incentivam este hábito da leitura até mesmo no público jovem 
e adulto, pois traz, por meio dos seus contos, culturas, ensinamentos, aprendizagens.

Antigamente, as pessoas reuniam-se ao redor da fogueira pra dialogar e dramatizar os acon-
tecimentos. Era uma maneira de poderem guardar suas tradições e sua língua, e assim era passado 
o conhecimento dos mais velhos para os mais jovens. Nesta roda informal, era transmitido os conhe-
cimentos de geração para geração, as crenças, mitos, os costumes e valores a serem guardados, 
no entanto, na cultura urbana, tem se perdido esta tradição.

Desde os primórdios as histórias fazem parte da vida das pessoas por meio delas são contados 
fatos culturais, familiares, sociais. Esta pratica vem se reproduzindo por meio de muito tempo mesmo 
sendo de maneira não intencional, mesmo assim alguns estudos mostram a importância deste fato, 
pois as crianças começam seu desenvolvimento da linguagem neste período mais significativamen-
te quando ouvem histórias desde pequenos. É nesta fase também que as crianças necessitam de 
conviver com alguns fatos da vida, como nascimento, separação e até mesmo a morte e as histórias 
neste momento são utilizadas como uma ferramenta para que se possam superar estes momentos e 
ver que estes fatos fazem parte da vida de todos nos e que é necessário que aprenda a se conviver 
com eles.

As primeiras lembranças das pessoas são o ver, o sentir e ouvir, e dramatizar histórias desde 
cedo para as crianças é cultivar uma interação aproximar os indivíduos envolvidos criando um rela-
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cionamento de afetividade entre quem conta e quem ouve desta forma as pessoas ficam felizes e 
ao mesmo tempo fica mais fácil de entender as diferenças e nos fazer mais flexíveis para resolver 
algumas situações.

O exercício de dramatizar histórias ensina a quem conta e a quem ouve, possibilitando de-
bater vários assuntos do dia a dia das crianças além de aspectos relacionados a ensinar cidadania, 
além de desenvolver o seu imaginário que tanto encanta a todos. Diante disso temos a parte lúdica, 
despertando a arte, o interesse pela escrita, oralidade e leitura.

Um ponto especial a ser levantado neste tópico é a expressividade do homem pela arte. Não 
fugindo a esta situação positiva, por volta da década de 80, novas abordagens foram introduzidas no 
ensino da Arte no Brasil. A imagem ganhou um lugar de destaque na sala de aula, o que representa 
uma das tendências da Arte contemporânea e uma novidade para o ensino da época. As imagens 
produzidas tanto pela cultura artística (pintores, escultores) como as produzidas pela mídia (propa-
ganda de TV e publicitária gráfica, clipe musical, internet) passaram a ser utilizadas pelos professores 
e alunos da educação básica.

Uma transcrição literal sobre sua definição é debruçarmo-nos sobre a seguinte situação: a 
música não é tarefa fácil porque apesar de ser intuitivamente conhecida por qualquer pessoa, é difícil 
encontrar um conceito que abarque todos os significados dessa prática. Mais do que qualquer outra 
manifestação humana, a música contém e manipula o som e o organiza no tempo. Talvez por essa 
razão ela esteja sempre fugindo a qualquer definição, pois ao buscá-la, a música já se modificou, já 
evoluiu. E esse jogo do tempo é simultaneamente físico e emocional.

O teatro é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura por 
meio de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode ser representada 
por meio de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, 
entre outras.

Figura 1: Balé Clássico, cultura de dança. Fonte: www.google.com.br - Acesso em 30 dez. 2021.

http://www.google.com.br
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Figura 2: danças gaúchas, típicas do sul do Brasil. Fonte: www.google.com.br - Acesso em 30 dez. 2021.

Figura 3: dança indígenas, típicas do norte e do centro-oeste. Fonte: www.google.com.br - Acesso em 30 dez. 
2021.

Figura 4: xaxado dança típica da região nordeste. Fonte: www.google.com.br - Acesso em 30 dez. 2021.

A música sempre esteve presente ao longo da história da humanidade, e viva dentro do teatro. 
Tão antiga quanto o Homem, a música primitiva era usada para exteriorização de alegria, prazer, 
amor, dor, religiosidade e os anseios da alma.

A música tornou-se um objeto de estudo muito importante para os educadores e demais 
envolvido com o processo educativo, pois além de oferecer um grande leque de possibilidades e 
abrangências, tornou-se uma disciplina obrigatória na rede regular de ensino.

Nos dias atuais a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciaram e 

http://www.google.com.br
http://www.google.com.br
http://www.google.com.br
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influenciam na sociedade. Tudo o que acontece ao nosso redor, nos afeta diretamente ou indireta-
mente, pois vivemos num conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações 
e costumes, e que interagem entre si constituindo uma comunidade.

Segundo Silva (1966) nas últimas décadas do século XX, assistimos a um acentuado movi-
mento de mudanças nas organizações sociais, consequente e interdependente dos movimentos de 
mudanças políticas, econômicas, cientificas e culturais.

O teatro é uma forma de criação de linguagens, seja ela visual, musical, cênica, da dança, 
ou cinematográfica, essas formas de linguagens refletem o ser e estar no mundo, todas são repre-
sentações imaginarias de determinadas culturas e se renovam no exercício de criar ao longo dos 
tempos. Ao desenvolver-se na linguagem da arte o aprendiz apropria-se do conhecimento da própria 
arte. Essa apropriação converte-se em competências simbólicas por que instiga esse aprendiz a 
ampliar seu modo singular de perceber, sentir, pensar, imaginar e se expressar, aumentando suas 
possibilidades de produção de leitura de mundo, da natureza e da cultura e também seus modos de 
atuação sobre eles.

O ambiente, mesmo que simples, deve ser favorável à “contação de história”. Pode ser ao ar 
livre ou em locais fechados, porém é necessário estar livre de qualquer distração ou desconforto. 
Ruídos, pessoas transitando, excesso de sol, muito frio, muito calor, muito iluminado, pouco ilumina-
do… tudo isso poderá dificultar o trabalho do “dramatizador”. Procure o ambiente e o momento ideais 
para dramatizar suas histórias.

Como em qualquer área, é importante que o “dramatizador” busque aperfeiçoamento contí-
nuo. Algumas universidades, como, por exemplo, a Faculdade Paulista de Artes, possuem cursos 
de especialização em “contação de histórias”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando o conceito de arte e arte-educação, discutido até agora e de seus elementos até 
aqui pontuados, listamos algumas potencialidades do uso da arte como estratégia ou metodologia na 
abordagem de conteúdos de disciplinas diversas. Desenvolver atividades socioeducativas e pedagó-
gicas que tenham foco na construção de um espaço de convivência fraterna, fortalecendo por meio 
do teatro os vínculos familiares, desenvolvendo o aumento da confiança e autoestima nas crianças.

Por meio de dinâmicas, exercícios e jogos teatrais, podemos fortalecer o crescimento intelec-
tual, social e humano de cada criança. O conceito faz alusão aos métodos que permitem obter certos 
objetivos. Com base nisso, fazemos aos educadores que pretendem valer-se da arte no processo 
de ensino/aprendizagem a seguinte pergunta: qual é o seu objetivo? Se, como foi dito, na obra de 
arte não há certo e errado e ela mesma cria as regras enquanto se constrói o que vai orientar as 
escolhas do educador serão seus objetivos.

Diante desta questão, um novo desafio se apresenta: o de reunir forças e esforços dos traba-
lhadores da educação e demais segmentos sociais para reverter este quadro de penumbra, vindo 
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de longas décadas, de modo que possam com eles estabelecer vínculos fecundos, promissores, 
educativos. Por certo que esta é uma tarefa coletiva, dos educadores e educadoras em especial, 
mas não somente deles, posto que a formação das novas gerações humanas é uma tarefa da so-
ciedade, em seu conjunto. Por último, além de se diferenciarem na forma e intensidade em que se 
apresentam na vasta realidade das escolas e grupos de professores da educação infantil no Brasil, 
estes desafios não existiram sempre e podem deixar de existir. São realidades históricas e por isso 
podem ser superadas. Buscar os caminhos das soluções, criá-las e recriá-las, coletivamente, refazen-
do as bases das interações entre adultos, adolescentes e jovens no interior da escola e no presente, 
é um desafio que se sobrepõe aos demais. Essa junção de esforços parece ser o mais promissor 
horizonte para que os educadores em geral e os professores/as da educação infantil, em especial, 
possam enfrentar o nosso compromisso primeiro, que constitui o sentido e finalidade maior do ofício 
de mestre: o desafio humano, político, ético e estético de trabalhar na formação das novas gerações 
humanas, dos nossos adolescentes e jovens. Para que sejam seres verdadeiramente humanos, que 
auxiliem na construção de outro mundo, possível.

A teoria froebeliana, ao considerar a arte como uma atividade espontânea, concebe suporte 
para o ensino e permite a variação do aprender, ora como atividade livre, ora orientada.

As concepções froebeliana de educação, homem e sociedade estão intimamente vinculadas 
ao aprender. Assim, a atividade livre e espontânea, é responsável pelo desenvolvimento físico, moral, 
cognitivo, os dons ou objetos que subsidiam atividades. Entende também que o aluno necessita de 
orientação para o seu desenvolvimento, perspicácia do educador levando-o a compreender que a 
educação é um ato institucional que requer orientação.

Ao participar da arte o aluno também adquire a capacidade da simbolização permitindo que ele 
possa vencer realidades angustiantes e domar medos instintivos. O aprender é um impulso natural 
da do educando, que aliado à aprendizagem tornar-se mais fácil à obtenção do aprender devido à 
espontaneidade das atividades por meio de uma forma intensa e total.

Compreender o universo da arte é indispensável para o bom desenvolvimento do trabalho 
pedagógico efetivado pelo professor que é o mediador destas ações. A arte é essencial, pois possi-
bilita ao aluno uma aprendizagem por meio das vivências, por meio das quais podem experimentar 
sensações e explorar as possibilidades de movimentos do seu corpo e do espaço adquirindo um 
saber globalizado a partir de situações concretas.

A arte é um instrumento que possibilita que os alunos aprendam a relacionar-se com o mundo, 
promove o desenvolvimento da linguagem e da concentração consequentemente gera uma motivação 
a novos conhecimentos. O eixo da arte é o desenvolver, sendo um dos meios para o crescimento, e 
por ser um meio dinâmico, a arte oportuniza o surgimento de comportamentos, padrões e normas 
espontâneas. Caracteriza-se por ser natural, viabilizando para o aluno uma exploração do mundo 
exterior e interior.

O educando da Educação infantil deve ser compreendido como um ser em plena aprendiza-
gem, é importante que as escolas e os educadores, incentivem a prática do jogo, como forma de 
aperfeiçoar esse desenvolvimento.



94

Dezembro 2021Revista Territórios

A dramatização e o teatro possibilitam o aluno sonhar e fantasiar revela angústias, conflitos 
e medos aliviando tensões e frustrações são importantes para que se trabalhem diferentes tipos de 
sentimentos e a forma de lidarmos com eles.

A personalidade humana é um processo de construção progressivo, onde se realiza a inte-
gração de duas funções principais: a afetividade, vinculada à sensibilidade interna e orientada pelo 
social e a inteligência, vinculada às sensibilidades externas, orientada para o mundo físico, para a 
construção do objeto.

Conforme Antunes (2004), a aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social 
e o jogo constituem uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do desenvolvimento 
cognitivo e o do social. O teatro pode ser um instrumento da alegria, um aluno que dramatiza, antes 
de tudo o faz porque se diverte, mas dessa diversão emerge a aprendizagem e a maneira como o 
professor após o teatro, trabalhar suas regras pode ensinar-lhes esquemas de relações interpessoais 
e de convívio ético.

Trabalhar com teatros é fazer com que o aluno aprenda de forma prática, interativa e alegre, 
ou seja, participando de atividades mais descontraídas o aluno se sente feliz e motivado e ao mesmo 
tempo adquire o seu conhecimento de forma prazerosa. As regras de um teatro são feitas para que 
o aluno adquira valores que possam ser usados durante toda a sua vida, é por isso que ao fazer as 
atividades o educador deve pensar quais são os objetivos daquele jogo para aquela faixa etária e 
para a realidade a que pertence aquele aluno.

Os teatros são essenciais para o desenvolvimento de construção, estimulando todos os sen-
tidos tais como: psicomotor, cognitivo, social e emocional, desenvolvendo a capacidade de pensar, 
refletir, abstrair, organizar, realizar e avaliar.

Quando o aluno dramatiza, ela libera e realiza suas energias e tem o poder de transformar uma 
realidade proporcionando condições de liberação de fantasia. De acordo com Wajskop (2001), o teatro 
pode ser um espaço privilegiado de interação e confronto de diferentes pessoas e personalidades 
com pontos de vistas diferentes. Nesta vivência criam autonomia e cooperação compreendendo e 
agindo na realidade de forma ativa e construtiva. Ao definirem papéis a serem representados nas 
peças de teatros, os alunos têm possibilidades de levantar hipóteses, resolver problemas e a partir 
daí construir sistemas de representação, de modo mais amplo, no qual não teriam acesso no seu 
cotidiano.

Uma dificuldade que essa concepção de ensinamento apresenta é de como diferenciar as artes 
e seus significados, porém cabe á nós professoras usarmos nossa visão de observação e distimguir 
a prática das habilidades que cada aluno traz de bagagem. Ainda, de acordo com as pesquisadoras 
o indivíduo no processo de aprendizagem passa por fases distintas, ampliando a sua reflexão sobre 
o seu sistema até chegar ao seu domínio, vivendo o lúdico.

Por meio do lúdico o aluno aprende a ganhar, perder, conviver, esperar sua vez, lidar com as 
frustrações, conhecer e explorar o mundo. As atividades lúdicas têm papel indispensável na estru-
turação do psiquismo da criança, é no ato de brincar que a criança desfruta elementos da realidade 
e fantasia, ela começa a perceber a diferença do real e do imaginário. É por meio do teatro que ela 
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desenvolve não só a imaginação, mas também fundamenta afetos, elabora conflitos, explora ansie-
dades à medida que assume múltiplos papéis despertando competências cognitivas e interativas.

Almeida (2008), afirma que a dramatização contribui de forma prazerosa para o desenvolvi-
mento global dos alunos, para inteligência, para a efetividade, motricidade e também sociabilidade. 
Por meio do lúdico o aluno estrutura e constrói seu mundo interior e exterior. As atividades lúdicas 
podem ser consideradas como meio pelo qual a criança efetua suas primeiras grandes realizações. 
Por meio do prazer ela expressa a si própria suas emoções e fantasias.

Os educandos expressam emoções, sentimentos e pensamentos, ampliando a capacidade 
do uso significativo de gestos e posturas corporais.

A função da arte é ao mesmo tempo, construir uma maneira de acomodar a conflitos e frus-
trações da vida real. Para Piaget (1990), o brincar retrata uma etapa do desenvolvimento da inteli-
gência, marcado pelo domínio da assimilação sobre a acomodação, tendo como função consolidar a 
experiência vivida. A intervenção do professor é fundamental no processo de ensino aprendizagem, 
além da interação social ser importante para a aquisição do conhecimento.

A arte é um estímulo natural e influência no processo de desenvolvimento dos esquemas 
mentais. Seus benefícios permitem a integração de várias ações como: a afetiva, a social motora, a 
cognitiva, a social e a afetiva. Existem algumas considerações sobre a função lúdica e educativa do 
teatro. A função lúdica do teatro promove prazer, diversão e até mesmo desprazer, quando escolhido 
voluntariamente, com função educativa o brinquedo ensina qualquer coisa que complete ao indivíduo 
em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo.

Em nossa prática docente, precisamos propiciar situações de aprendizagem que levem ao 
desenvolvimento de habilidades e de conteúdos que possam responder ás necessidades dos alunos 
ao meio social que habitam. Trabalhar a arte com os educandos da Educação infantil não é difícil, 
basta entrar em seu mundo, mas o que se torna difícil é ter um olhar pedagógico e voltado para o 
mundo que insere o aluno, isto implica entendê-lo como produção humana e compreender a forma 
que ele assume sob determinada organização social e qual função cumpre. Por esta razão, o ensino 
da arte, nem mesmo no período inicial de sua aprendizagem, se reduz ao mero domínio do código 
(desenhos e garatujas e interpretações do faz de conta), pois este é apenas um instrumento de re-
alização de determinadas funções, e como tal não esgota todas as possibilidades sociais da arte, a 
proposta de ensinar pressupõe o desenvolvimento da prática como forma de produção de sentido.

O professor acompanha a adequação do conhecimento e a socialização para que seja preser-
vada a cultura, reconhecendo também a variação de posição da linguagem em diversas situações 
de interação pela escrita, levando em consideração as diferentes línguagens, trabalhando também 
o teatro e todas suas formas de dramatizações.

O ato de contar histórias é tão importante para a criança que se tornou um direito garantido 
na Declaração Universal dos Diretos da Criança, onde no quarto deixa claro que criança terá direito 
a alimentação, recreação e assistência médica adequada. Estabelecendo de forma igualitária que a 
recreação é tão importante quanto à alimentação e a saúde para a criança. Sendo assim, o brincar 
é muito importante no processo de desenvolvimento da criança. Na longa jornada de trabalho notei 
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o quão importante é para as crianças o momento da arte, do brincar e o quanto isso era prazeroso, 
mas, contudo era muitas vezes deixado de lado pelos professores, pois trabalhar o lúdico requer tempo 
e muita dedicação para que seja um trabalho proveitoso. Nos dias de hoje temos a impressão que a 
sociedade não vê a brincadeira como forma de aprendizado, mas sim como perca de tempo onde o 
professor deveria estar dando um conteúdo ao invés de brincar. Quando a criança tem a oportunidade 
de escolha, que inicia com o brincar, ela exercita a sua liberdade e assim se torna uma criança mais 
observadora e crítica, As participações e as transformações introduzidas pela criança na brincadeira 
devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seu conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O professor de Artes e de teatro deve estimular o aluno, a não limitar-se a aprender, mas 
também a construir seu próprio conceito objetivando despertar o senso crítico no aluno por meio do 
debate e diálogo aberto. Devemos ter em mente a necessidade de formar cidadãos capazes de liderar 
de serem críticos e além de tudo ter conhecimento, ter argumento sólido. Se aprofundar no conheci-
mento sobre o conteúdo a qual ira aplicar, buscar a compreensão cada vez. Mais nas pesquisas ler 
livros ter total domínio sobre o assunto em questão. É de responsabilidade de o professor prover uma 
aula onde cause nos alunos, a curiosidade interesse de conhecer, criar participar questionar e ser 
observador. Além disso, o trabalho com argumentação é considerado fator relevante para o exercício 
de cidadania. Sabemos que a prática de selecionarmos argumentos pode ajudar no desenvolvimento 
do senso crítico. Para isso é necessário que o professor possua conhecimento, referencial teórico 
sobre o assunto para usar a metodologia adequada.

A arte de dramatizar história traz muitos aspectos música, expressão corporal, teatro e poesia 
são mais do que simplesmente alguém projetando sua voz diante de uma plateia, mas as palavras 
ditas e projetas tem um valor força e emoção que informa e atingi seus ouvintes, trazendo lembranças 
e recordações boas ou ruins.

Em base nesse estudo, nos fazem enxergar sobre a importância do lúdico estar inserido no 
processo de alfabetização. O lúdico é de suma importância para o processo de desenvolvimento 
cognitivo do educando, facilitando a interação no seu meio de convivência com os outros e aten-
dendo os diferentes aspectos do desenvolvimento humano como: físico, mental, social, emocional e 
espiritual. É considerado um processo educacional. Nesse sentido se faz necessário que educador 
se sensibilize para despertar a conscientização do lúdico favorecendo o bem-estar e o crescimento 
das potencialidades de seus alunos, pois está diretamente ligada ao corpo, à mente e à emoção. A 
aprendizagem requer estímulo, ambiente propício, orientação, mas requer também disposição para 
aprender, incentivo, compreensão, autocrítica, motivos.

O brincar ajuda o educando a organizar suas ações e realinhar o real. Cabe às escolas não 
apenas tolerar, mais do que isso, considerar as brincadeiras como espaços essenciais de aprendi-
zado. É preciso que as escolas compreendam a importância do lúdico na formação, não apenas da 
criança, mas também do educador.
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Este trabalho se justifica, pois, as crianças quando começam a descobrir o mundo a drama-
tização de histórias chama sua atenção, e faz com que tenham a curiosidade, para conhecer um 
acervo cada vez maior de palavras, desta forma, inclusive possibilita o despertar para um mundo 
literário é a descoberta dos livros e da leitura e de diferentes aprendizagens.
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RESUMO

Esse trabalho abordou a importância da intervenção do psicopedagogo nas dificuldades de apren-
dizagem, cabendo a função de auxiliar familiares e professores na busca por novos métodos de 
intervenção que visem o alcance da qualidade no processo de ensino-aprendizagem e o desen-
volvimento discente. Na educação, existe uma variação considerável nos níveis de dificuldade de 
aprendizagem, sendo importante ao professor reflletir tais dificuldades e analisar as necessidades 
de cada aluno antes de posicionar-se ou tomar uma decisão que pode alterar o curso de vida dos 
sujeitos, sempre levando em conta sua função como educador e o impacto que suas ações propor-
cionam à vida dos alunos, com orientação do psicopdegaogo, que trabalha na prevenção das dos 
problemas de aprendizagem a fim de reverter ou minimizar as causas que impedem a aquisição de 
conhecimento discente. O objetivo é identificar a importância do psicopedagogo nas dificuldades 
de aprendizagem, por meio de uma abordagem qualitativa e bibliográfica. A relevância social está 
na caracterização das dificuldades de aprendizagem, perceptíveis em espaços educacionais, com 
professores e psicopedagogos trabalhando juntos de modo a intervir na formação discente.

Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem; Psicopedagogo e Intervenção.

INTRODUÇÃO

As dificuldades de aprendizagem são discutidas com frequência nos espaços educacionais, 
devido à importância de considerar quais fatores influenciam o desenvolvimento dos alunos, cabendo 
aos profissionais envolvidos um novo olhar acerca das limitações e necessidades de cada estudante 
(LOUZADA, 2010). As limitações do aluno são reconhecidas como dificuldades de aprendizagem, e 
contam com uma equipe de profissionais, entre eles professores e psicopedagogos, que trabalham 
as dificuldades e as intervenções necessárias em cada caso, permitindo ao aluno a continuação na 
participação do processo de ensino-aprendizagem, sem que as necessidades excluam a criança 
da formação cidadã e do desenvolvimento pleno das capacidades humanas (BOSSA, 2011). Na 
psicopedagogia, a atuação do profissional torna-se fundamental para auxiliar o professor na identifi-
cação das dificuldades discentes, cabendo ao psicopedagogo realizar intervenções, além de buscar 
parcerias com a comunidade escolar e familiares do aluno, a fim de que ocorram soluções para os 
problemas de aprendizagem (BASSEDAS, 2010). Diante desta realidade, este trabalho objetivou 
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identificar a importância do psicopedagogo nas dificuldades de aprendizagem. Como objetivos es-
pecíficos, destacam-se: analisar as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos; estudar os 
aspectos que fundamentam a atuação do psicopedagogo nas dificuldades de aprendizagem para 
nortear o trabalho docente; identificar as práticas educativas que facilitam o desenvolvimento das 
habilidades dos alunos. Diante desta realidade, o questionamento deste estudo, que possibilitou a 
construção do problema de pesquisa foi: “Qual a importância das intervenções do psicopedagogo 
nas dificuldades de aprendizagem discentes?”. A relevância do tema justifica-se na necessidade de 
caracterização das dificuldades de aprendizagem, perceptíveis em espaços educacionais, com profes-
sores e psicopedagogos trabalhando juntos de modo a intervir na formação discente, proporcionando 
o desenvolvimento pleno das capacidades humanas. A metodologia utilizada para a realização do 
trabalho foi a pesquisa bibliográfica, buscando em livros e artigos publicados em domínios públicos 
confiáveis, os estudos realizados que contemplassem os objetivos relacionados ao tema escolhido, 
de modo que seja possível a compreensão da importância das intervenções psicopedagógicas nas 
dificuldades de aprendizagem discentes.

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Atualmente, a escola caracteriza-se pela formação de sujeitos críticos, criativos e participa-
tivos nas transformações sociais e na tomada de decisões que pode alterar o curso de qualquer 
situação real dos homens. A integração que ocorre entre as pessoas dentro de uma instituição de 
ensino permite que a aprendizagem aconteça de maneira dinâmica, construída em ações reflexivas 
que permitem o direcionamento à conquista por novos conhecimentos, enriquecendo os saberes do 
aluno e do professor (OLIVEIRA, 2009).

Quando docente e discente compreendem sua importância no processo de ensino-aprendiza-
gem, as situações reflexivas acontecem de maneira natural, orientando as práticas pedagógicas do 
professor, permitindo intervenções para alterar o que for ineficaz e redimensionar as metodologias 
do ensino a fim de promover alternativas de trabalho, proporcionadas pela utilização de materiais, 
espaços e meios adequados para as necessidades de todos os alunos em grupo (GREEG, 2012).

A partir desse novo olhar para a necessidade de intervir na aprendizagem do aluno, proporcio-
nando meios que facilitem e incentivem o desenvolvimento pleno de suas funções humanas, o papel 
do psicopedagogo torna-se fundamental para que as lógicas de uma avaliação sejam revertidas, 
integrando a relação entre professores e alunos de modo que o docente assuma um compromisso 
com a turma a fim de garantir a qualidade do ensino, independente das dificuldades ou das realidades 
da criança, considerando as diversidades culturais, econômicas e sociais que cada um apresenta na 
sala de aula (BASSEDAS, 2010).

A necessidade de intervenção de um psicopedagogo nas dificuldades de aprendizagem dis-
cente, a fim de auxiliar no trabalho do professor, por meio da identificação dos bloqueios dos alunos 
e as formas como driblar tais situações, surgiu por meio dos movimentos sociais e filosóficos, em 
busca de novos registros históricos sobre as práticas didáticas e pedagógicas escolares, explicando 
a relação de ambas com as demandas e aspirações sociais (POLITY, 2012).
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Os psicopedagogos passaram a objetivar a orientação do que poderia ser feito para reverter 
o fracasso escolar, analisando e explorando as dificuldades dos alunos em dimensões variadas, 
observando as relações entre as vivências reais dos alunos e as limitações de aprendizagem que 
surgiam em sala de aula, permitindo que o aluno compreendesse os conceitos estudados na escola 
de maneira consistente e significativa, desenvolvendo as habilidades e trabalhando as competências 
(OLIVEIRA, 2009).

Segundo Bassedas (2010), as intervenções psicopedagógicas iniciaram um processo de auxílio 
ao trabalho docente, contribuindo para a aprendizagem por meio de enfoques pedagógicos, ou seja, 
observando as maneiras como o aluno compreendia o que estudava e revelando a abrangência de 
suas percepções, implicando na variação de eixos de estruturas que interferiam na aprendizagem, 
desde os aspectos emocionais e afetivos, até sociais e políticos.

As causas que influenciavam o processo de ensino-aprendizagem, assim como as dificuldades 
encontradas para entender os conteúdos trabalhados na escola, deixam de ser responsabilidade 
do professor para receber cuidados do psicopedagogo, quem trabalha em função das variáveis que 
podem rever o processo e não apenas da limitação como justificativa para a não aprendizagem 
(OLIVEIRA, 2009).

O psicopedagogo precisa interpretar o processo de ensino-aprendizagem em todas suas 
formas e extensões, ou seja, entender que se trata de algo contínuo e multifacetado, com momen-
tos de estagnação, transformações, buscas e movimentos circulares, que interferem na direção e 
sentido do aprender, caracterizando situações variadas para que o processo seja eficaz e apresente 
qualidades (BOSSA, 2011).

Segundo Fávero (2012), a psicopedagogia faz a interpretação de que o sujeito em fase de 
aprendizagem pode, em um determinado momento, recusar-se a aprender, caracterizando o fracas-
so escolar como um processo que ocorre em sentido contrário à aprendizagem e não algo fora da 
realidade escolar.

Tanto as situações de interesse pelo saber quanto o desinteresse acontecem dentro do processo 
de ensino-aprendizagem e, para a psicopedagogia, recorre à apresentação de facetas multivariadas, 
envolvendo a aprendizagem e a não aprendizagem como justificativa de falhas no processo, em 
decorrência de causas diversificadas (OLIVEIRA, 2009).

A psicopedagogia estabelece relações da aprendizagem com a vontade humana, ou seja, não 
basta estar na situação de aprendente, mas é necessário querer aprender, desejar uma determinada 
situação de aprendizagem com interesse e disposição (BASSEDAS, 2010).

O papel que o psicopedagogo assume nas abordagens e soluções dos problemas de apren-
dizagem tornam-se relevantes à medida que existe a busca pela intervenção de maneira tolerante, 
sem procurar culpados para o fracasso escolar, mas meios de reverter o processo (FÁVERO, 2012).

Os professores, geralmente, respondem pelos resultados negativos do processo de ensino-
-aprendizagem e, por vezes, acabam acusados de não se responsabilizarem pelas dificuldades dos 
alunos, quando procuram auxilio da família ou profissionais que possam ajudar na solução de pro-
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blemas, mas é preciso entender que toda a comunidade escolar deve assumir sua responsabilidade 
na aprendizagem, inclusive os próprios alunos (OLIVEIRA, 2009).

Desde os métodos de ensino, até as formas de afeto precisam ser avaliados para entender 
a realidade do aluno e justificar a sua dificuldade em aprender, pois influenciam nas questões de 
atenção e interesse pelo conhecimento, cabendo ao psicopedagogo uma avaliação da questão de 
modo a encontrar métodos de trabalhos mais eficientes com os alunos que apresentam dificuldades, 
aproveitando todas as situações, a fim de identificar o recurso ideal, como os jogos, por exemplo, para 
que ocorra o encontro entre o aluno, os familiares, a escola e a vontade de aprender (GREEG, 2012).

As intervenções psicopedagógicas podem assumir aspectos preventivos, detectando as di-
ficuldades com antecedência e verificando formas de encontrar métodos que orientem os sujeitos 
a fim de reverter às situações que apresentem problemas de aprendizagem, assim como aspectos 
terapêuticos, elaborando diagnósticos para pessoas internadas em clínicas, com transtornos de graus 
elevados (FÁVERO, 2012).

Quando o psicopedagogo identifica uma dificuldade de aprendizagem, a intervenção é elabo-
rada por meio de técnicas que podem remediar os problemas, pelo desenvolvimento de atividades 
que estimulam a construção da autonomia e independência da criança, relacionando as formas de 
aprendizagem. Sendo assim, o psicopedagogo tem a responsabilidade de auxiliar os sujeitos com 
dificuldade de aprender a encontrarem suas potencialidades, de modo a articular as habilidades à 
superação das limitações (BASSEDAS, 2010).

A psicopedagogia não trata os problemas, mas as pessoas envolvidas com esses problemas, 
ou seja, estuda as crianças, os familiares, os professores, considerando os aspectos sociais, cultu-
rais, psicológicos e econômicos presentes na realidade do sujeito e não as formas de dificuldades 
apenas (FÁVERO, 2012).

Sendo assim, o psicopedagogo tem formação para atuar na área educacional devido à assis-
tência prestada aos profissionais da educação, auxiliando para melhorias nas condições e resulta-
dos do processo de ensino-aprendizagem, buscando a prevenção dos problemas que atrapalham o 
desenvolvimento e a formação dos alunos (OLIVEIRA, 2009).

O psicopedagogo encontra muitos desafios para realizar as intervenções necessárias no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, pois sua formação depende de uma identidade singular que reúna 
qualidade, habilidades e competências para atuar dentro das escolas, em parceria com a comunidade 
e, principalmente, com os professores (FÁVERO, 2012).

Para Polity (2012), o psicopedagogo deve assumir um compromisso diante das transformações 
que a escola precisa sofrer a fim de que o processo de ensino-aprendizagem seja reorganizado e 
os métodos educativos redefinidos. Sua investigação para identificar os problemas de aprendizagem 
dentro da escola permite determinar as causas dos transtornos, elevando as chances de evitar que 
os alunos apresentem dificuldades irreversíveis para aprender.

Conforme menciona Bassedas (2010, p.58): “É papel do psicopedagogo na instituição conhecer 
a intencionalidade da escola em que atua, identificando tais critérios no projeto político pedagógico”.
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Portanto, a fim de identificar as concepções da escola, do aluno e do processo de ensino-
-aprendizagem, elaborados por meio de uma reflexão realizada em conjunto com os elementos que 
compõe a escola, norteando todas as ações à aprendizagem significativa. O psicopedagogo precisa 
estar atento às características multidisciplinares que envolvem a escola e o meio, observando as 
relações sociais, culturais e orgânicas do sujeito (FÁVERO, 2012).

A qualidade e eficiência no trabalho do psicopedagogo podem ser identificadas quando mudanças 
são observadas na escola, desde os momentos de intervenção nos problemas de aprendizagem, até 
a melhora nas condições, recursos e ensino, com professores e equipe gestora procurando realizar 
trabalhos preventivos, reconhecendo as possibilidades de lacunas e falhas dentro do processo de 
ensino-aprendizagem (BASSEDAS, 2010).

Aos pais, com a intervenção do psicopedagogo, ocorre a possibilidade de percepção das 
dificuldades de aprendizagem da criança, permitindo a criação de condições de busca pelo conheci-
mento, além do incentivo a seguir com a aprendizagem, possíveis após o bom relacionamento entre 
família e escola.

Diante desta realidade, o professor que pode planejar atividades em sala de aula, permitindo 
a extensão às residências, contando com a participação ativa das famílias na vida da criança, poten-
cializando as habilidades e driblando as limitações que atrapalham o desenvolvimento do aluno, por 
meio de sistemas que integrem a aprendizagem significativa às necessidades dos alunos (FÁVERO, 
2012).

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Ao longo dos anos, muitos direcionamentos e abordagens trataram as dificuldades de apren-
dizagem, sem o enfoque atual, mas que permitiu a ampliação das possibilidades consideradas pelo 
assunto, envolvendo mais áreas de conhecimento na busca para entender as causas que levam aos 
problemas educacionais, como médicos, psicólogos, pedagogos e psicopedagogos (POLITY, 2012).

O surgimento de alterações no desenvolvimento das crianças, em relação aos aspectos es-
perados pela escola, pais e professores, pode ser tratado como dificuldade de aprendizagem, carac-
terizadas pelo atraso no desempenho escolar, falta de interesse do aluno, perturbação emocional e 
cognitiva, metodologias inadequadas à aprendizagem, mudanças na evolução de normas escolares, 
consideradas padrões até o momento (CRUZ, 2011).

As dificuldades de aprendizagem podem ser causadas por fatores que anulam a capacidade 
da criança ou, simplesmente, bloqueiam a aprendizagem, caracterizando uma inteligência atrasada, 
em relação ao desenvolvimento das demais crianças (BOSSA, 2011).

Segundo Torres e Fernández (2011, p.26): “As dificuldades de aprendizagem são sintomas 
ou fraturas que interferem no aprender, em que necessariamente, estão em jogo quatro níveis: o 
organismo, o corpo, a inteligência e o desejo”.

Portanto, as dificuldades de aprendizagem não estão relacionadas apenas à estrutura individual 
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dos sujeitos, mas às questões de ordem familiar, social ou limitações do sujeito. As dificuldades de 
aprendizagem podem estar relacionadas às causas externas da estrutura familiar, como situações 
em que o aluno aprende, mas não consegue assimilar o que estudou geralmente associadas às 
metodologias docentes (LOUZADA, 2010).

A perspectiva de que o aluno poderá apresentar dificuldades de aprendizagem surge já na 
Educação Infantil, mas até o início do Ensino Fundamental, os sinais aparentes dos problemas de 
aprendizagem são considerados normais, pois o aluno ainda se encontra em momento de adaptação 
escolar. Porém, o professor desempenha um importante papel na observação dos indicadores iniciais 
que podem caracterizar uma dificuldade de aprendizagem nos alunos (CRUZ, 2011).

Já na Educação Infantil, alguns indicadores observados podem identificar o aluno com difi-
culdade de aprendizagem, dependendo da análise contínua do docente em sala de aula, adotando 
critérios para diagnosticar tais problemas nos alunos. Dentre esses indicadores, destacam-se: a 
organização, a coordenação motora, a atenção e concentração, a linguagem falada e escrita, o 
comportamento social (BOSSA, 2011).

De acordo com Johnson:

Organização: conhecimento das horas, dias da semana; dificuldade em gerir o tempo; en-
trega de tarefas com níveis diferentes de compreensão; dificuldade em encontrar objetos e 
tomar decisões.
Coordenação Motora: limitação ao manipular objetos, cortar, entender regras de jogos; 
criança que cai ou tropeça com frequência; aluno não faz nada sozinho.
Atenção e concentração: aluno não ouve o professor e tem problemas para entender as 
propostas de atividades.
Linguagem falada e escrita: aluno demora a aprender vocábulos novos, inverte letras, apre-
senta articulação lenta da linguagem.
Comportamento social: não faz novas amizades, apresentam menor competência de comu-
nicação verbal e não verbal (JOHNSON, 2012, p.56-57).

Apesar dos indicadores, é importante enfatizar que não basta uma única característica para 
determinar que o aluno apresenta dificuldades de aprendizagem, tampouco a análise em aconteci-
mentos aleatórios, exigindo a identificação em casos corriqueiros sofridos pelos alunos.

Sendo assim, a criança precisa de uma avaliação constante, com a adoção de critérios rea-
lizados em períodos longos, considerando o conjunto. Além disso, a cada indicador observado na 
criança, o professor deve intervir com propostas para tentar reverter a dificuldade ainda em sala de 
aula, sem a necessidade de estender o problema aos especialistas competentes (POLITY, 2012).

Após a realização do diagnóstico criterioso e contínuo, sendo identificada a dificuldade de 
aprendizagem, os familiares e responsáveis precisam ser informados da situação do aluno, de modo 
que ocorra um encaminhamento aos especialistas necessários, a fim de intervir no problema discen-
te já no início da identificação. Os especialistas consultados variam de neurologistas a pedagogos 
(JOHNSON, 2012).

Além disso, independente do diagnóstico realizado, variando entre dificuldades de aprendizagem 
ou meras dispersões, o professor que estiver diretamente ligado a esses alunos precisa realizar um 
trabalho intensivo e diversificado, de modo a buscar alternativas pedagógicas diferentes para nortear 
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a aprendizagem do aluno, apesar de todos os problemas enfrentados (CRUZ, 2011).

A competência docente de avaliar o aluno corresponde a realização de um trabalho crítico, de 
observação diária, a adoção de critérios e estratégias que envolvam os alunos nas aulas em busca 
de novos conhecimentos (TORRES E FERNÁNDEZ, 2011).

OS DIFERENTES TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo transtorno é utilizado para classificar 
uma doença ou enfermidade, a fim de evitar problemas quanto à identificação de existência de um 
conjunto de sintomas ou comportamentos reconhecidos clinicamente, relacionados aos casos de 
interferência nas funções pessoais (OMS, 2017).

Os transtornos mentais também são conceituados como síndromes ou comportamentos dis-
tintos dos padrões humanos, de ordem psicológica, que ocorre em um sujeito, podendo estar asso-
ciado ao sofrimento, a incapacidade, ao risco de aumento de uma limitação ou perdas significativas 
(BRITO, 2009).

Em relação à aprendizagem, os transtornos podem ser diagnosticados em resultados iden-
tificados por testes nos alunos, relativos à administração de uma leitura, à realização de cálculos 
matemáticos ou às expressões de escrita. Quando estes fatores apresentarem resultados abaixo do 
esperado para o aluno, respeitando a faixa etária e os níveis de inteligências, pode ocorrer o diag-
nóstico de dificuldades de aprendizagem, que podem ser estendidas aos transtornos, comprovados 
apenas após os alunos serem submetidos ao atendimento clínico especializado (BASSEDAS, 2010).

Sendo assim, os transtornos de aprendizagem, assim como as dificuldades, são interferên-
cias no desempenho escolar, que exigem uma análise próxima dos professores e profissionais da 
saúde, com acompanhamento de psicopedagogos, a fim de propor intervenções na aprendizagem 
dos alunos, potencializando as estratégias que intencionam o desenvolvimento das capacidades em 
leitura, matemática ou escrita (BRITO, 2009).

Os transtornos mais comuns, especificados nesse trabalho a seguir, são descritos como: 
transtorno específico de leitura; transtorno de aritmética; transtorno de expressão escrita; transtorno 
de leitura, escrita e matemática. Aspectos relativos à falta de interesse, deficiência no ensino, per-
turbação emocional ou aumento nos padrões de exigência educacional não são classificados como 
transtornos, cabendo à definição às dificuldades de aprendizagem, pois dependem do desenvolvi-
mento específico das habilidades escolares, com intervenção docente (PEREIRA, 2009).

As dificuldades encontradas pelos sujeitos para desenvolver habilidades relacionadas á escrita 
é conhecida como disgrafia, caracterizada pelas alterações relevantes em situações que apresentem 
erros de sintaxe, soletração, estruturação, organização e pontuação. A disgrafia também pode ser 
denominada como transtorno nos desenvolvimentos da leitura (GREGG, 2012).

As causas que levam a criança a desenvolver a disgrafia apresentam fatores ainda em estudo, 
mas podem ser agrupados em três causas típicas, como a disgrafia maturativa, a disgrafia caraterial 
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e a disgrafia pedagógica. A primeira causa está associada à capacidade psicomotora, com crianças 
que escrevem de maneira irregular nos traços, velocidade e organização das palavras. A disgrafia 
caraterial refere-se aos fatores da personalidade da criança, desencadeando aspectos de grafismo 
que refletem uma tensão emocional. Já no terceiro caso, as causas relacionam-se às mudanças 
inesperadas ou inadequadas de uma letra, como de minúscula para maiúscula, enfatizando a quali-
dade e rapidez da escrita (TORRES E FERNÁNDEZ, 2011).

Dentre as intervenções necessárias para auxiliar os alunos com disgrafia está o estabeleci-
mento de uma relação agradável entre professor e aluno, levando o discente à percepção de que 
o docente assume o papel de apoio às dificuldades, por meio de elogios ao esforço, mesmo com 
resultados abaixo da expectativa. O estímulo para que o aluno insista na tentativa de melhorar tam-
bém pertence ao processo de intervenção docente, promovendo reforço de caligrafias à criança, a 
fim de alcançar resultados positivos (GREGG, 2012).

No caso da disortografia, trata-se do desvio correto da escrita, caracterizado por um conjun-
to sucessivo de erros que afetam a escrita das palavras, mas não a grafia, estando relacionado à 
composição, estruturação e organização na escrita de textos, com construções simples e curtas, 
mas que apresentam erros ortográficos diversos e uma qualidade ruim na grafia (PEREIRA, 2009).

Os fatores que potencializam esse transtorno podem ser causados por problemas identifica-
dos na produção deficiente de textos, assim como a dificuldade de memorizar procedimentos que 
levam a escrita coerente. As estratégias de ensino ineficazes na composição da escrita também é 
um elemento que pode potencializar a disortografia (TORRES E FERNÁNDEZ, 2011).

Segundo Bassedas (2010), a disortografia depende de intervenções docentes relacionadas 
ao fracasso ortográfico e a correção de erros específicos. No primeiro caso, o professor precisa esti-
mular a percepção e a memória auditiva dos alunos, com exercícios para reconhecimento de formas 
gráficas, propondo situações de estruturação espacial e atividades que enriqueçam o vocabulário, 
sílabas, soletração e formação de famílias de palavras dos alunos. No segundo aspecto, o docente 
pode trabalhar exercícios substituição de fonemas, dupla grafia, diferenciação de sílabas, omissão 
de letras e regras de ortografia.

A discalculia caracteriza-se como um transtorno referente às competências negativas em 
relação a aprendizagem matemática, dotadas nos demais alunos como de fácil entendimento ou 
compreensão. As principais observações docentes identificam a ausência de compreensão dos alu-
nos no enunciado das situações-problemas, assim como a demora em associar as operações mais 
simples, como adição e subtração de fatores (SACRAMENTO, 2008).

“Aos alunos que não conseguem concluir cálculos matemáticos, essas ausências podem não 
ter ligação apenas com o desinteresse, a preguiça e desmotivação, mas ao transtorno denominado 
discalculia” (POLITY, 2012, p.71).

Nas especificações linguísticas, a discalculia representa uma incompreensão matemática 
relacionada à assimilação da linguagem, afetando a elaboração de pensamentos lógicos e compre-
ensão de símbolos gráficos. As conclusões referentes à área de pedagogia caracterizam a discalculia 
como uma dificuldade de aprendizagem, devido a utilização de métodos inadequados ou a falta de 
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adaptação escolar do aluno, por exemplo, pois quando as crianças diagnosticadas com discalculia 
realizam testes de inteligência, costumam apresentar uma habilidade maior em funções verbais, 
relacionando à realização de cálculos (SACRAMENTO, 2008).

Geralmente, crianças com discalculia são ansiosas, desmotivadas e demonstram lentidão 
para contagem, devido ao medo de fracassar diante dos colegas. Para evitar que isso aconteça, o 
uso de jogos pode auxiliar o aluno na manipulação de materiais que elevem as capacidades de ob-
servação, compreensão e aprendizagem da disciplina, motivando-os na elaboração dos resultados 
e possibilitando o desenvolvimento das capacidades matemáticas (POLITY, 2012).

A dislexia é o transtorno mais conhecido pela sociedade, devido a maior facilidade de iden-
tificação e um elevado número de pesquisas na área. Trata-se de uma dificuldade duradoura de 
aprendizagem e pode ser observada em crianças inteligentes, que não apresentam perturbações 
psíquicas ou sensoriais (PEREIRA, 2009).

Teles (2013) afirma que a dislexia afeta a aprendizagem relacionada à leitura e os instrumen-
tos de conscientização que permitem a utilização formal das linguagens, mesmo que o sujeito não 
apresente um baixo nível de inteligência, pois pessoas disléxicas podem demonstrar padrões acima 
da média, dentro de uma determinada faixa etária, em áreas diferentes da leitura.

As situações que causam a dislexia ainda apresentam identificações variadas, devido ao fato 
de tratar-se de perturbações múltiplas, apesar de alguns estudiosos defenderem a hereditariedade 
como causa principal desse transtorno, devido à presença de mais disléxicos na família das crianças 
que estão desenvolvendo determinados padrões na dificuldade de aprendizagem (PEREIRA, 2009).

As características que podem identificar um aluno com dislexia são variadas, como a dificuldade 
em encontrar as palavras corretas para comunicação oral e escritas, apresentando um vocabulário 
reduzido e a pobreza na articulação de ideias, além de confusão e inversão de letras, sílabas ou 
palavras. Os alunos com dislexia ainda revelam problemas com acentuação, associação de nomes 
às palavras ou para relatar sequências, como dias da semana, datas, horários, entre outros (CRUZ, 
2011).

Com relação às possíveis intervenções para auxiliar no ensino das crianças com dislexia é 
preciso considerar que cada criança apresenta um ritmo de aprendizagem diferenciado, mas no 
caso da dislexia, esse ritmo caracteriza-se por ser mais lento que o comum, de acordo com as faixas 
etárias, além de mudanças nos progressos, pois em um determinado dia a criança pode superar 
as expectativas e escrever um parágrafo inteiro, com coerência e, no dia seguinte, não desenvolver 
nenhuma frase apenas (TELES, 2013).

Durante a infância, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como 
TDAH, são as dificuldades mentais mais comuns, surgindo, geralmente, na fase escolar, identificados 
em situação em que a concentração representa algo quase impossível, assim como a inquietação e 
os impulsos ocorrem com frequência (BASSEDAS, 2010).

A impulsividade, também identificada como hiperatividade, associa alguns fatores de rela-
cionamento da criança com os colegas, na fase escolar. A tendência é que esse aluno não consiga 
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permanecer concentrado durante muito tempo na mesma atividade, sendo consideradas, por vezes, 
como estabanadas. A impulsividade é mais caracterizada no sexo masculino e, até a fase da ado-
lescência, podem apresentar dificuldade de seguir regras e limites (BOSSA, 2011).

Os sujeitos diagnosticados com TDAH tem alterações na região frontal do cérebro, que permite 
a comparação entre as espécies, além de ser responsável pela inibição comportamental e pela capa-
cidade de atenção das crianças, prejudicando a memória, autocontrole, planejamento e organização 
de situações comuns aos seres humanos (BRITO, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o passar dos anos, as discussões que envolvem a educação estão, cada vez mais, vol-
tadas às dificuldades de aprendizagem, devido a crescente identificação de casos entre os alunos 
presentes no sistema de ensino brasileiro que apresentam defasagem de conhecimento.

O crescimento das pesquisas nessa área tornou-se significativo, também, devido ao crescente 
surgimento de casos de crianças com dificuldades de aprendizagem, elaborando discussões sobre 
as situações que contribuem para o desenvolvimento de transtornos e dificuldades de aprendizagem. 
Os transtornos são as especificações das dificuldades, variando conforme a capacidade prejudicada, 
como linguística ou matemática, por exemplo. Já no caso das dificuldades, são situações que podem 
ser causadas devido a autoestima baixa ou problemas familiares enfrentados pelos alunos, elevan-
do o desinteresse e a capacidade de concentração dos sujeitos, gerando situações de ausência de 
aprendizagem.

Atualmente, a diversidade cultural encontrada em sala de aula acaba refletindo no trabalho 
docente e, neste contexto, o psicopedagogo exerce sua função ao intervir nas situações de aprendi-
zagem, propondo meio para evitar o fracasso escolar, buscando as formas de reverter a não apren-
dizagem, sem apontar culpados pelos resultados negativos.

As intervenções psicopedagógicas dependem da investigação do profissional no processo de 
aprendizagem dos alunos, objetivando encontrar a origem das dificuldades pelas entrevistas com 
os familiares e professores dos sujeitos identificados com os problemas para aprender. O acom-
panhamento do psicopedagogo com os alunos segue após o diagnóstico, com atividades variadas 
para superar os obstáculos que impedem o sucesso na aprendizagem, proporcionando autonomia 
e independência aos alunos, intervindo com práticas que visam à integração entre o aluno, os fami-
liares e a comunidade escolar.

Identificar e conhecer as dificuldades de aprendizagem é fundamental para a formação dos 
sujeitos e a investigação dos motivos que levaram ao desenvolvimento do problema trata-se de uma 
ferramenta para construir a trajetória dos obstáculos, de modo a encontrar situações para reverter 
ou minimizar as causas que impedem a aquisição do conhecimento da criança.

Esse papel cabe ao psicopedagogo que, ao atualizar suas práticas, identifica com maior 
facilidade as manifestações das dificuldades da criança. O psicopedagogo, portanto, trabalha para 
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prevenir as dificuldades de aprendizagem difundindo seus próprios conhecimentos a fim de emanci-
par a socialização dos alunos, independentemente de suas necessidades, limitações ou transtornos.
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RESUMO

O presente artigo é uma parte de conclusão do meu Curso-TCC da Graduação em Pedagogia, cujo 
objetivo é analisar na Educação o estigma social na Educação Inclusiva. Tomamos como ponto de 
partida um breve histórico da educação do deficiente no Brasil, em meados do início do século XXI; 
conhecimento de estigma, seus significado e identidade deteriorados; inclusão numa sociedade 
para todos e os direitos da pessoa com deficiência. Procuramos aprofundar este tema através da 
realização de uma pesquisa investigativa e exploratória, a partir da observação e análise..

Palavras-chave: Estigmas; Inclusão; Empatia.

INTRODUÇÃO

A sociedade estabelece meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados 
como comuns. Surge a questão O que é dito como “normal” em nossa sociedade? A importância da 
Educação Inclusiva é a escola de qualidade para todos, para ultrapassar os estigmas criados sobre 
o deficiente. De acordo com ela, os alunos com deficiência fazem a escola repensar o que já deveria 
ser útil para o desenvolvimento dos alunos, como fazer o planejamento de atividades de acordo com 
as habilidades de todos.

Dentre os objetivos gerais, é importante o olhar sobre tais alunos como capazes de aprender 
juntos numa escola regular, desenvolver suas habilidades, socializando-se e convivendo no meio da 
sociedade.

Este estudo ajudou a compreender como funciona o processo da educação inclusiva, visto 
que, muitos educadores não estão capacitados e preparados para transmitir o conhecimento. Desta 
forma, o ensino dedicado às crianças com deficiência precisa ser diferenciado das demais, tendo 
o cuidado para não excluí-las, pois os conteúdos ensinados podem ser o mesmo, o que muda é a 
metodologia.

O trabalho se inicia com um breve histórico da Educação Inclusiva.

(LOPES, 2007, p. 1). Ou seja, no momento de inserirmos crianças com NEE não devemos 
fazê-lo como uma medida assistencialista, muito menos estacionarmos apenas nas discussões de 
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oposições binárias entre inclusão e exclusão. Muito antes pelo contrário, devemos analisa-la como 
direito garantido de todos à educação que (...) pretende não impor para tais alunos facilidades ou 
dificuldades diferentes dos demais, apenas pensar em 15 estratégias diferentes de planos de ações. 
(LOPES, 2007, p. 1)

Ao falar de Educação Inclusiva, nos dias de hoje, fica evidente que esse olhar era extrema-
mente preconceituoso. Infelizmente, muitos desses estigmas continuam existindo. No decorrer da 
história, falar sobre deficiência significa quebrar paradigmas. O Século XXI trouxe em sua bagagem 
fatores como avanços tecnológicos e direitos conquistados. Nos dias atuais, ainda se luta para que 
a Educação Especial seja reconhecida como parte integrante de uma educação para todos. Nesse 
contexto, não cabem preconceitos, protelações ou isenções de responsabilidade.

Com esse estudo podemos ver que nossa sociedade segue padrões históricos como na déca-
da da Idade Média onde as pessoas com deficiência eram vistas como demoníacas e sua transição 
para modernidade que ainda carregam esse ESTIGMA na sociedade.

DESENVOLVIMENTO

A história da atenção à pessoa com necessidades educacionais especiais percorre tempos 
em que teorias e práticas sociais segregadas está no contexto histórico da Humanidade.

Os indivíduos com deficiências, vistos como “doentes” e incapazes, sempre estiveram em 
situação de maior desvantagem, ocupando, no imaginário coletivo, a posição de alvos da caridade 
popular e da assistência social, e não de sujeitos de direitos sociais, entre os quais se inclui o direito 
à educação. Ainda hoje, constata-se a dificuldade de aceitação do diferente no seio familiar e social, 
principalmente do portador de deficiências múltiplas e graves, que na escolarização apresenta difi-
culdades acentuadas de aprendizagem. (BRASIL, 2004, p. 322).

No livro Estigma (1963 p 102.), Goffman já combatia ativamente o olhar preconceituoso com 
que a pessoa com deficiência era tratada. “Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, 
bastardo, retardado, em nosso discurso como fonte de metáfora”.

Segundo Goffman (1963, p.6.), o termo estigma, portanto, será usado em referência a um 
atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso na realidade é uma linguagem de relação 
e não de atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem, 
portanto ele não é, em si mesmo nem horrorosos nem desonroso.

Ainda no livro de Goffman (1963, p 12.), por mais redundante que possa parecer, pessoas com 
deficiências são pessoas, que são cingidas por toda complexidade que caracteriza o ser humano. 
Sua formação psicossocial é influenciada pelo contexto histórico, cultural, social e familiar na qual 
estão inseridas. Ou seja, na sociedade como são pessoas ditas como normais, são aquelas que têm 
“aceitação” e que segue os padrões exigidos pela sociedade.

O indivíduo estigmatizado é o diferente, as pessoas que têm um estigma aceito fornecem um 
modelo de “normalização” que mostra até que ponto pode chegar os normais quando tratam 
uma pessoa estigmatizada como se ela fosse igual. (A normalização deve ser diferençada 
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da “normificação”, ou seja, o esforço, por parte de um indivíduo estigmatizado, em se apre-
sentar como uma pessoa comum, ainda que não esconda necessariamente o seu defeito.) 
Além disso, pode ocorrer um culto do estigmatizado, sendo a resposta estigmafóbica dos 
normais neutralizada pela resposta estigmática dos “informados”. Goffman 1963, p 17.).

Ressaltando, Goffman (1963, p.38) no seu livro estigmas, o deficiente é visto como um ser 
desacreditado. Entretanto, quando a diferença não está imediatamente aparente e não se tem dela 
um conhecimento prévio (ou, pelo menos, ela não sabe que os outros a conhecem), quando, na 
verdade, ela é uma pessoa desacreditável, e não desacreditada, nesse momento é que aparece a 
segunda possibilidade fundamental em sua vida.

Para Sassaki (2010, p.135) “Educação de qualidade é aquela que atende as necessidades de 
cada aluno, respeita o estilo de aprendizagem de cada aluno, propicia condições para atingimento 
de objetivos individuais e utiliza as 12 inteligências de cada aluo”. Esta é a escola que inclui, que 
acolhe e aceita as diferenças em meio a diversidade.

A escola inclusiva é aquela que se encontra aberta para todos os alunos, a medida que: “aco-
lhe, educa e ensina a todos ao mesmo tempo, respeita as diferenças individuais, estimulando em 
especial da capacidade do aluno aprender a aprender” (BRASIL, 1999, p.14.). Logo, no século XXI, 
falar em inclusão é compreender que todos têm direitos iguais, mas temos subjetividades distintas.

A partir de meados do século XX, com intensificação dos movimentos sociais de luta contra 
toda forma de discriminação que impedem o exercício da cidadania das pessoas com deficiência, 
emerge, em nível mundial, a defesa de uma sociedade inclusiva.

Nesse contexto surge a discussão sobre a segregação dos deficientes, encaminhados para 
ambientes especiais. Em busca de enfrentar esse desafio e construir projetos capazes de superar 
o processo histórico da exclusão, a Conferência Mundial de Educação para Todos, chama atenção 
para promover as transformações nos Sistemas de Ensino para assegurando acesso e permanência 
de todos na escola regular.

O princípio fundamental desta Linha de Ação e que as escolas devem acolher todas as crian-
ças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras. 
Devem acolher crianças com deficiências e as crianças bem dotadas; crianças que vivem nas ruas 
e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas 
étnicos ou culturais e crianças de outros grupos e zonas desfavoráveis ou marginalizadas (BRASIL, 
1997, p.17 e 18.)

Com essa citação acima, surge a Educação Para Todos, com direitos a uma educação de 
qualidade sem qualquer tipo de discriminação para Ensino Regular. Começou-se a pensar numa 
Educação Inclusiva, vendo que as Escolas Especiais segregavam e excluíam o estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pessoas com deficiências como vimos, levam um estigma e são excluídas para que esse 
preconceito seja extinto não temos que ter somente empatia e altruísmo ao deficiente e sim, respeitá-lo 
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quanto a sua diversidade, nos colocando no lugar do outro e refletindo sobre a Educação Inclusiva, 
numa sociedade com direitos iguais para todos.

A sociedade prega padrões de exigências para as convivências sociais e são ditos como 
“normais”, àqueles que conseguem segui-los e estar dentro do exigido.

Então, com esse estudo, se percebe que existe um estereótipo de ser humano perfeito dentro 
de nossa sociedade, que vem numa visão previa do nosso contexto histórico.

Ainda nos prendemos a esse contexto histórico do deficiente como o desacreditado, apesar da 
inclusão ser um avanço nos tempos atuais. Muitas vezes estão internalizados, em nossas educações 
que o deficiente é aquele sem sucesso ou incapaz, mas mesmo sem querer temos essa atitude com 
alguém com necessidades especiais.

Com a observação experimental em sala de aula se vê a falta de formação desses profissionais.

Entretanto, na visão que acredito estes professores devem ter uma formação especializada 
para saber lidar com a Educação Especial, atendendo essa demanda, que hoje é 80% atendida na 
escola regular.

O maior desafio é a quebra desses paradigmas, rótulos e mitos sobre o deficiente, que ainda 
é um tabu em nossa sociedade.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo propor uma reflexão a respeito do trabalho com música nos Centros 
de Educação Infantil. Procuramos entender como a música é explorada nas escolas e como ela pode 
auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento. Procuramos 
pesquisar qual música usar e em que momento usá-la como ferramenta de suporte cognitivo, nas 
brincadeiras e no aprendizado das disciplinas curriculares, de maneira que auxilie e traga ludicidade 
para as crianças e, ainda, como os professores devem se portar diante dessas situações em seu dia 
a dia, como enriquecer suas metodologias com a utilização da música e seu contexto, ressaltados 
também, a visão que alguns autores trazem sobre este tema.

Palavras-chave: Música; Aprendizagem; Interação; Socialização.

INTRODUÇÃO

Este artigo concentra a atenção no reconhecimento da importância da música na educação 
infantil, e o seu papel no processo educativo, com experiências agradáveis e enriquecedoras, e 
propõe a construção de uma proposta, na qual, a música é vista como recurso valioso no contexto 
apresentado. A música é um elemento que contribui para o desenvolvimento da inteligência e para 
a integração do ser, contribuindo com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, 
linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança.

As crianças adquirem conhecimentos por meio de ações sobre os objetos de experiências 
cognitivas concretas. Elas constroem seus conhecimentos durante as interações com o mundo, ou 
seja, a música prende sua atenção e o acalma, permitindo ao aluno dedicar-se com mais empenho 
na construção do seu conhecimento.

Tal esforço se justifica pela importância da música na educação infantil, visto que o aluno se 
sente motivado e interessado, e como consequência, aprende com mais facilidade. Destacamos a 
importância da música na educação infantil, em especial, no processo de socialização, aquisição de 
novos conhecimentos, desenvolvimento psicomotor, sensibilidade e a capacidade de concentração 
e memória, sendo a escola um ambiente fundamental para o desenvolvimento global da criança.
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A música na escola, dentro da rotina educacional, é um recurso pedagógico de interação e 
socialização principalmente no que diz respeito à educação infantil.

FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA

O corpo é a primeira forma de linguagem que a criança adquire. Desde as primeiras formações 
da consciência humana, o homem moderno por meio da comunicação, desenvolveu diversos meios 
para caracterizar a cultura de acordo com sua localização. Tais formações se caracterizaram por 
visualizações, isto é, observando os animais, as atividades naturais e com isso, remeteram a seus 
ancestrais a sua forma cultural de expressão por meio da corporeidade que está impregnado até os 
dias atuais. Com base nos estudos da perspectiva Histórico-Cultural entendemos a música como 
uma forma de linguagem, produto da cultura, que se constitui nas interações sociais e não como um 
dado a priori, mas sim, por meio das apropriações de elementos musicais produzidos por gerações 
antecedentes. Portanto, deve ser usada na escola da infância como forma de desenvolvimento da 
linguagem verbal, e não como algo ornamental, a ser utilizado em eventos, datas comemorativas, 
ou ainda como complemento no ensino de outras disciplinas.

Estudiosos afirmam que o cérebro humano possui uma grande plasticidade demonstrada pela 
capacidade de modificar-se e adaptar-se, sob uma base fisiológica e neuronal. Além disso, o bebê 
ao nascer dispõe de todas as células nervosas que poderá ter, mas necessita de sinapses, isto é, 
de conexões entre os neurônios para que ocorra o seu desenvolvimento psíquico, físico e vital. Para 
que isto ocorra, o seu cérebro precisa de um ambiente estimulante, uma vez que ao inserir-se num 
mundo de linguagem e cultura, a criança necessita da presença do adulto para sua sobrevivência, 
aprendizagem e desenvolvimento. Conforme a opinião dos autores citados no texto, a criança não 
nasce com seu desenvolvimento predeterminado, ao contrário, a exposição à cultura e à língua 
específica determina a sua forma de perceber o mundo e a si mesmo.

PSICOMOTRICIDADE E MÚSICA

Para a progressão e a formação cognitiva, os movimentos corporais são de suma importância 
para o desenvolvimento estrutural e comportamental da criança. Em seu crescimento, os movimentos 
se constituem, e vão se tornando mais complexos, por meio das experiências vividas pela criança 
em seu meio. Esses movimentos são fundamentais para o desenvolvimento motor, permitindo que 
a criança institua sua autonomia, sua característica e realize seus anseios particulares, tornando-a 
segura e confiante em suas concepções intelectuais, pois, o corpo, como foi citado acima, é a pri-
meira forma de linguagem que a criança adquire.

As atividades realizadas pela criança devem ser observadas com atenção e frequência, tanto 
por nós educadores ou não, para a observância em identificar se não há algum tipo de movimento 
anormal prejudicial para o desenvolvimento motor. Em vista disso, os movimentos mal elaborados 
prejudicam outras áreas de desenvolvimento infantil, como por exemplo, a área cognitiva.
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Como bem sabemos, toda criança desperta em si, sobretudo por meio de seu desenvolvimento 
cognitivo, a descoberta de novos conceitos que são adquiridos pela curiosidade. A observação dos 
fazeres infantis, a priori, deve ser composto pelos olhares atentos dos pais, que são aqueles que 
estão o tempo todo e conhecem suas necessidades, e, a posteriori, os responsáveis que estarão 
diretamente em contato diário com a criança, isto é, nós profissionais da educação, que observa-
remos seu desempenho educacional e físico, no qual a criança demonstrará mais habilidade em 
determinada atividade e outra não.

Na perspectiva do desenvolvimento infantil, os primeiros anos na escola são de extrema im-
portância para evolução das capacidades motoras, pois são essenciais para a maturação do seu 
desenvolvimento físico.

As crianças fazem progressos significativos nas habilidades motoras durante os anos pré-
-escolares. À medida que se desenvolvem fisicamente, elas são mais capazes de fazerem 
com que seus corpos façam o que elas desejam. O desenvolvimento dos músculos maiores 
lhes permite correr e andar de triciclo; a melhor coordenação entre olhos e não as ajuda a 
usar tesouras ou talheres. (PAPALIA e OLDS, 2000, p. 187).

Com o decorrer do processo da progressão motora da criança, é normal que se apresente 
algum tipo de dificuldade na ação de determinados movimentos, que por motivos involuntários não 
foram de fácil sua execução que, de certa forma, foram impedidos ou reprimidos. Esses motivos 
involuntários são mais destacados no período escolar, às vezes, servindo de gozação por outras 
crianças, ou em muitos casos pelo próprio educador, adquirindo uma rotulação com termos pejora-
tivos, despertando sua baixa autoestima.

Com a evolução da ciência, e com o passar dos tempos, nas questões humanas, foi consti-
tuído um campo específico para atender o indivíduo que tenha dificuldade de exercer algum tipo de 
movimento, contribuindo para a conscientização do próprio corpo. Esta evolução da ciência se chama 
Psicomotricidade, e está diretamente relacionada com os movimentos que são realizados pela ação 
do corpo, seja de forma voluntária ou involuntária, essa relação faz conexão com a mente, unificando, 
assim, o psico e o motor. Para isso, a educação psicomotora deve ser trabalhada de maneira lúdica, 
isto é, de forma divertida, animada e livre de regras e cobranças, mas, com propostas devidas para 
que se alcance o objetivo desejado.

Em vista disso, com uma perspectiva educativa, a música é uma das maneiras lúdica e diver-
tida que pode e deve ser trabalhada na escola, a fascinação que a música exerce sobre a criança 
é perceptível, basta tocar um CD infantil, para que desperte nelas a alegria e a vontade de dançar, 
de cantar, desenvolvendo sua capacidade corporal, expandindo seus movimentos, percebendo seu 
espaço, sua delimitação, a percepção de si mesma e dos colegas.

“Todo trabalho a ser desenvolvido na educação psicomotora deve buscar a brincadeira musi-
cal, aproveitando que existe uma identificação natural da criança com a música. A atividade 
deve estar muito ligada à descoberta, e a criatividade”. (BRITO, 2003, p. 23).

O senso de identificação no qual a criança tem pela música, faz desta estrutura, uma verda-
deira aliada no desenvolvimento motor delas, proporcionando àquele pequeno indivíduo, a alegria e 
ao mesmo tempo a aprendizagem, isso, com a vivência escolar na ocasião em que a criança mais 
desenvolve seu esquema estrutural. A música aliada com a psicomotricidade torna-se ferramenta 
importante no desenvolvimento corporal, fazendo com que atue como esteio para um desenvolvi-
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mento amplo.

Como já observamos, a música faz parte da cultura infantil e toda brincadeira acompanhada 
dela é motivo para aprendizagem e desenvolvimento pessoal. No cotidiano das crianças, a valorização 
das fontes sonoras oriundas das mais variadas culturas, natureza, ambientes e objetos, a presença 
dos brinquedos musicais é um exemplo de introdução como fonte sonora, que estimula a criança a 
interagir e, consequentemente, como resposta teremos o movimento corporal ativado. Essas ações 
demonstram nossa responsabilidade em trabalharmos todo esquema corporal : lateralidade, espaço, 
tempo, coordenação grossa e fina, memorização, esquema de conhecimento e acomodação, sem 
esquecer de que a voz que também é um instrumento sonoro.

Educar é, portanto, despertar. Se adotarmos esse ponto de vista, compreenderemos que a 
ação de despertar nunca é empreendimento prematuro, sendo indispensável entregar-se 
sistematicamente a ela desde os primeiros anos de vida, a fim de que a criança, mais tar-
de, veja-a como uma tendência natural de seu ser e dela faça uma faculdade permanente. 
(HOWARD, 1984, p. 35).

É evidente que a educação por meio da música traz diversos benefícios. O Ministério da Edu-
cação reconhece sua importância, e sugere que, o trabalho para a formação e construção de um 
cidadão atuante e crítico na sociedade seja realizado por meio de jogos, brincadeiras e instrumentos 
sonoros.

Segundo Gainza (1988), a participação do ouvido constitui a base da compreensão mental. 
A mente musical só pode entender verdadeiramente e trabalhar dentro do contexto que o ouvido 
lhe fornece. Podemos afirmar que nenhuma pessoa, salvo os deficientes auditivos graves, carece 
de experiência auditiva. Mesmo que não tenha frequentado um estabelecimento para realizar um 
trabalho de iniciação musical infantil e uma educação auditiva consciente, todo indivíduo, a partir de 
seu nascimento, recebeu, por meio do ouvido, múltiplos e variados estímulos que ficaram registrados 
em seu córtex cerebral.

Não conheço motivação mais poderosa ao homem, nada mais belo e maravilhoso para a 
sua vida, que sentir dentro de si o que existe, confundindo esse todo com o que é, com o que 
possui. As monomanias representam passividade. O desfrutador só reage para gozar. Des-
frutar significa ‘permanecer dentro de si mesmo’. Para se tornar um homem, é necessário 
ser ativo, isto é, independente. Completar-se a si mesmo é agir. (HOWARD, 1984, p. 115).

A proposta do trabalho psicomotor tem como objetivo oportunizar diversas atividades, incen-
tivando as crianças para os movimentos mais complexos, para que se sintam capazes de criar e 
experimentar, despertando sua confiança interior e favorecendo a sua autonomia.

Para Luria (1985) a aquisição de um sistema linguístico supõe a reorganização de todos os 
processos mentais da criança. A palavra passa a ser assumida como um fator excepcional que dá 
forma à atividade mental, aperfeiçoa o reflexo da realidade e cria novas formas de memória, de 
imaginação, de pensamento e de ação. Desse modo, o ser humano constitui-se como um ser único, 
tornando-se não só um produto do seu meio, mas agente ativo nesse ambiente.

A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

De acordo com Kury (2010), o cognitivo “refere-se à cognição, que é o ato de adquirir conhe-
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cimento”.

Ao chegar à escola, as crianças vêm com a expectativa de adquirir essa cognição, ou seja, 
elas veem em busca de novos conhecimentos e aprendizagens, com isso, elas vão adquirindo seu 
desenvolvimento intelectual e emocional.

Para Antunes (1993), a inteligência do ser humano se abre, aos poucos, como um “leque”, e 
que em cada etapa os estímulos são essenciais para que se chegue ao objetivo final que é desen-
volver todas as habilidades (capacidades).

Em cada fase da vida, em todo momento, as crianças estão aprendendo. Isso implica nas 
etapas da vida que não voltam mais, para tanto, há a necessidade que nesses períodos da vida, 
elas recebam estímulos, orientações, sugestões, no que se diz respeito a educação, para que pos-
sam perceber e ultrapassar essas fases e alcançar os níveis seguintes, até chegar ao nível final de 
maturação.

Segundo Piaget (1996), essas fases são conhecidas como fases de equilíbrio e desequilíbrio.

Cada período da vida é de grande importância para seu desenvolvimento. É importante 
oferecer atividades que ajudem a desenvolver os aspectos socioafetivos, cognitivos, linguísticos e 
psicomotores, pois esses elementos são de grande valia e vão ligar ao desenvolvimento. Nisso, é 
importante observar que,

A cognição é o processo de conhecimento através do qual o indivíduo é capaz de selecionar, 
adquirir, compreender e fixar informações, além de expressar e aplicar o conhecimento em 
determinada situação (MOURA e SILVA, apud PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2005, p.28).

Com a interação das pessoas, no ambiente em que vivem, com seu estímulo intelectual, as 
crianças desenvolvem seu cognitivo. A aquisição dos sentidos, por seu progressivo crescimento, por 
meio das suas vivências musicais e ritmos pelo ouvir, ver e tocar aperfeiçoam sua audição e assim 
faz com que não só ouça, mas possam distinguir e separar melhor os diversos tipos de som.

Com o acompanhamento das ações, e dos gestos do professor, dos amigos de classe, as 
regências musicais, a visão da criança tende a ser utilizada com maior parâmetro e intensidade, 
estimulando e aprendendo a identificar as diferenças e semelhanças entre os sons e instrumentos, 
exercitando a sua compreensão e o seu raciocínio. Com isso, quanto mais imita os sons dos animais 
e outros sons, mais descobre sua relação com o ambiente que vive.

As atividades musicais em grupo favorecem a autoestima a partir da interação entre cada 
um, e a socialização das crianças pela colaboração, compreensão, participação e cooperação. O 
envolvimento do cantar em grupo propicia as competências citadas anteriormente, portanto, é fun-
damental para o processo de socialização, pois deixa claro para as crianças que elas fazem parte 
de um grupo, e que juntas são partes integrantes de uma sociedade.

A linguagem musical estimula a memória verbal e escrita, visto que, uma canção pode ser o 
relatório de uma leitura, e as notas ensejam o mesmo significado das palavras. Essa ação amplia o 
repertório de palavras e a sua visão de mundo, não com repetições monótonas, mas com conhecimen-
tos que fazem parte de sua vida e por meio da apropriação de bens culturais produzidos socialmente.
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Sokolov (1969) deixa claro que memorizamos melhor o que tem significado importante para 
a nossa vida, e aquilo que está associado aos nossos interesses e necessidades.

“As vivências rítmicas e musicais que possibilitem uma participação ativa quanto a ver, ou-
vir e tocar, também favorece o desenvolvimento dos sentidos da criança” (WEIGEL, 1988, 
p.14).

Por fim, é bom salientar que o movimento juntamente com o ritmo, ambos têm um papel 
importante na formação do equilíbrio do sistema nervoso. Esta ação garante que toda expressão 
musical atinja diretamente na mente das crianças, favorecendo a descarga emocional e as reações 
motoras, dando mais agilidade e aumentando o foco dos movimentos, melhorando a coordenação 
motora dos pequenos e nos grandes movimentos.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Com a música, a possibilidade do imaginário da criança transpõe de um mundo conhecido 
para um mundo desconhecido, é bem conectado isso, pois, é da própria natureza da música nos 
encantarmos com grandes fantasias e imaginações, que esse mundo desconhecido passe a ocorrer 
com o simples fato de ouvi-la. Dependendo da música, esta ação consegue tornar qualquer ambiente 
mais agradável, mais leve, mais prazeroso. A música faz presente no universo infantil desde muito 
cedo, segundo os especialistas, na gestação a mãe ao ouvir músicas relaxantes em momentos de 
descanso, ajuda na cognição do feto em desenvolvimento, e já quando criança as canções conse-
guem encantá-las com seus diversos elementos, como a melodia, a harmonia e o ritmo.

O conceito da música varia de cultura para cultura. Embora a linguagem verbal seja um meio 
de comunicação e de relacionamento entre os povos, constatamos que ela não é universal, 
pois cada povo tem sua própria maneira de expressão através da palavra, motivo pelo qual 
há milhares de línguas espalhadas pelo globo terrestre (JEANDOT, 1997, p.12).

Como observamos, a música tem tudo a ver com a ação antropológica do meio em que cada 
indivíduo convive. Na vida infantil o ensino da música vem como forma de compreensão da vida 
externa, isso é do mundo. No momento do nascimento, a criança vai se desenvolvendo. Com a ação 
de falar, a dinâmica do cantarolar atinge o conhecimento do universo sonoro, explorando a cada ver-
tente outros patamares desta ação que a música proporciona, com sons que podem ser produzidos 
por ela própria. Exemplo disso, explorar algum objeto como um chocalho, ou outro item que produza 
algum tipo de som, a criança vai assimilando, por meio do manuseio do objeto, a percepção de que 
ele produz sons dependendo da maneira que ela o mexa. E, simultaneamente, ela acompanha can-
tarolando, fazendo seu ritmo e sua melodia.

O som e o ritmo empregados juntos, despertam e refinam a sensibilidade da criança, provo-
cam cordialidade e entusiasmo, prendem a atenção e estimulam, auxiliando na ação educa-
tiva (WEIGEL, 1988, p.12).

Contudo, como já mencionamos, a participação efetiva do aluno em atividades em grupo 
contribui para a socialização e aumenta sua autoconfiança, tornando-o um ser mais crítico e autô-
nomo. As atividades com música na escola trazem muitos benefícios à aprendizagem, pois, com o 
isolamento esta capacidade não evolui.

A música tem como finalidade auxiliar o professor em suas tarefas diárias. Ajuda o aluno em 
seu desenvolvimento intelectual, motor e social. Também ajuda a combater a agressividade, 
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pois canaliza o excesso de energia; ajuda a enfrentar o isolacionismo; desenvolve o espírito 
de iniciativa e funciona como higiene mental. Portanto, a música é um grande benefício para 
a formação, o desenvolvimento do equilíbrio, da personalidade, tanto da criança como do 
adolescente (ZABOLI, 1998, p.96).

Por fim, deve-se considerar que a música é um ótimo recurso para ampliar o conhecimento 
dos discentes, a exploração deste recurso é um ideal inovador em relação ao ensino tradicionalista, 
com vista deste método, a obtenção deste recurso possibilitará também a inclusão dos alunos que 
poderão se expressar e se fazerem ouvir.

MUSICALIDADE POR FAIXA ETÁRIA

De zero aos três anos de idade, as crianças tentam imitar e responder aos estímulos externos 
com sons, criando assim momentos significativos no desenvolvimento afetivo e cognitivo. Esses sons 
vão de um pequeno balbuciar até enormes gritos. Por volta dos dois anos, balbuciam estabelecendo 
conexão com sons que reconhecem do seu cotidiano como sons de carros, de animais, entre outros. 
E quando são propostas atividades com movimentos corporais, jogos rítmicos e exercícios musicais, 
soltam a criatividade e fazem sons com tudo que lhes é permitido dentro de expressões com corpo 
e voz.

Dos três aos seis anos de idade, já reconhecem e distinguem os sons. Participam de brin-
cadeiras que envolvem o corpo, como a dança, e já possuem repertório de canções em memória, 
produzem seus próprios instrumentos, reconhecem elementos musicais como ritmos e gêneros.

“Todos os movimentos da criança desde o nascimento são acompanhados de expressão 
motora” (MÁRSICO, 1982, p.35).

A função mais evidente da escola é preparar os jovens para o futuro, para a vida adulta e suas 
responsabilidades. Mas ela pode parecer aos alunos como um remédio amargo que eles precisam 
engolir para assegurar, num futuro bastante indeterminado, uma felicidade bastante incerta. A música 
pode contribuir para tornar esse ambiente mais alegre e favorável à aprendizagem.

Propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão essencial da pedagogia, e é 
preciso que os esforços dos alunos sejam estimulados, compensados e recompensados por 
uma alegria que possa ser vivida no momento presente. (SNYDERS, 1992, p. 14).

Por fim, quando o professor tem o conhecimento das fases pelas quais a criança passa, ele 
pode adaptar as atividades com a música e de acordo com a fase em que cada criança se encontra. 
O nível de exigência do aluno, a coordenação dos movimentos, memorização, entre outras atividades 
realizadas, estão ligados aos estágios do desenvolvimento da criança.

Em vista desse propósito da faixa etária, criança deve ser trabalhada integralmente para que 
encontre o seu equilíbrio interior e reflita em seu exterior – comportamento – acomodando suas 
necessidades, pois se os seus movimentos forem desordenados o consumo de energia será maior 
e isso fará com que se fatigue fisicamente e psicologicamente, causando ansiedade e angústia. O 
profissional ministrante da educação, além das suas atribuições como educador e mediador de co-
nhecimento e da aprendizagem, pode contribuir de maneira satisfatória em determinada dificuldade 



122

Dezembro 2021Revista Territórios

motora em que a criança venha apresentar, pois esse é o objetivo pedagógico escolar, em que, o 
importante é trabalhar criança como um todo, porém se isso for além dos atributos do educador, 
pode pelo menos – em observação, perceber se algo está estranho nos movimentos da criança, e 
fazer o devido encaminhamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o decorrer da escrita do artigo entendemos as possibilidades de várias aquisições, pois 
além de transformar as crianças em indivíduos que usam os sons musicais, que fazem, criam e 
apreciam música, promovem o desenvolvimento infantil. Esta ferramenta contribui também para o 
desenvolvimento das habilidades psicomotoras, e pode auxiliar para no desenvolvimento do cérebro 
da criança, e no aprimoramento de habilidades intelectivas e da linguagem por si, bem como cola-
bora nos aspectos culturais e sociais, no desenvolvimento e aperfeiçoamento da socialização, no 
processo de alfabetização, favorece o aspecto cognitivo, a capacidade inventiva, a expressividade, 
a coordenação motora e o tato fino, assim como a percepção sonora, a percepção espacial, o racio-
cínio lógico e matemático, a estética e muito mais.

Assim, com a possibilidade do trabalho com a música na escola têm-se a possibilidade de 
oferecer ao público infantil esse conteúdo que tanto beneficia o desenvolvimento e que pode, inclu-
sive, minimizar os efeitos de ambientes familiares com poucos recursos.

Cabe ao educador conhecer as possibilidades desse trabalho e potencializá-lo em favor das 
crianças.

Acreditamos que muitas outras descobertas nessa área serão ainda necessárias para ampliar 
cada vez mais nesse campo do conhecimento, pois, a cada ano, a cada década em que a educação 
se faz necessária, sua evolução vem trazendo a aquisição intelectual da criança.
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RESUMO

A escolha desse tema deve-se ao fato de estar próximo à uma escola cujo o método de ensino é 
construtivista e livre de avaliação somativa nos primeiros anos. Isso despertou meu interesse em 
aprofundar meus conhecimentos no assunto e de alguma forma orientar os pais/ responsáveis sobre 
a importância e eficácia desse ensino mesmo, dispensando a avaliação somativa. Este estudo será 
desenvolvido à luz de uma pesquisa bibliográfica detalhada, com a finalidade de delimitar o arcabou-
ço teórico e crítico necessário para a identificação, investigação e discussão da questão proposta 
no tema. A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, 
documentos xerocopiados, mapas, fotos ou manuscritos. Todo material recolhido e selecionado é 
submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de 
uma leitura atenta e sistemática que se faz acompanhar de anotações e fichamentos que, eventual-
mente, poderão servir à fundamentação teórica do estudo. A pesquisa bibliográfica tem por objetivo 
conhecer as diferentes contribuições teórico- científicas disponíveis sobre determinado tema.

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Práticas; Pedagogia.

INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho é a metodologia usada no processo de ensino-aprendizagem por pro-
fessores do ensino fundamental. A maioria dos estudantes chega ao ensino médio entediados com os 
estudos e um dos maiores motivos é a metodologia de ensino utilizado pelos professores do ensino 
fundamental. A decepção deve-se ao fato de que os conhecimentos adquiridos não corresponderem 
às expectativas e as necessidades reais dos alunos.

Há professores que se apoiam em práticas normativas de ensino, estagnados em uma abor-
dagem tradicional e antiquada, ignora novas práticas e principalmente, despreza a realidade social 
de cada aluno. Existem docentes que em pleno século XXI baseiam seus métodos de ensino seme-
lhantes à LBD (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) nº 5.692/71, pautada no Estruturalismo e na 
abordagem tradicional de ensino.

Onde destacam-se duas maneiras de conceber o ensino: o ensino consiste em “pôr” coisas 
na cabeça das crianças, ou o ensino preocupa-se em “tirar” ou permitir que algo seja expresso pelos 
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sujeitos. Quando a escola usa o método tradicional deixa de cumprir seu papel primordial que é de 
preparar, ensinar, socializar e instruir o aluno às atividades democráticas dentro de suas respectivas 
realidades, pois é uma aprendizagem artificial, não estimula as capacidades intelectuais.

Com o passar do tempo a escola constatou que havia a necessidade de aprimorar seus mé-
todos, de valorizar o aluno por meio de um trabalho de associação do ensino com a realidade vivida 
pelo aluno. Diante da desvalorização dos professores por parte das autoridades competentes, da 
sociedade, dos pais e principalmente dos alunos, fica claro o motivo do esmorecimento dos profes-
sores diante a tarefa, que não é fácil, de ensinar.

Dentro desta problemática, o presente estudo visa analisar a didática utilizada no processo 
e de ensino-aprendizagem por docentes do ensino fundamental, e sugerir meios práticos de ensino 
capazes de tornar o aluno um adulto atuante na sociedade em que vive.

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

A educação tem sido objeto de atenção por grande parte de teóricos nas últimas décadas. Na 
medida em que se instala o desejo de fazer das escolas melhores centros de aprendizagem – um 
desejo motivado durante os anos 70 pela competição estratégica entre os blocos políticos e econô-
micos de então- renovam-se os desejos transformadores que agitaram a pedagogia desde o início 
do século XX. Mas as tentativas de mudança e melhoria dos métodos de ensino nem sempre obteve 
êxito e prova disso é que ela está sempre em desenvolvimento. Estratégias de ensino-aprendizagem 
tem sido tema de diversos estudos com a finalidade geral de melhorar os métodos de ensino de 
forma a cumprir ações sociais.

A Constituição de 1824 pode ser tomada como referencial de como era tratada a educação: 
“A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros que tem por base a liberdade, 
a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império... (Constituição de 
1824, artigo 179, apud BARCELOS1933, p. 268).

O artigo defende a valorização da cultura escravagista e abrangia apenas uma parte da po-
pulação: “Num país onde os escravos correspondiam a mais de um terço da população” (COSTA, 
1968, p. 123). Sabe-se que aos escravos não restava direito algum, mas eram brasileiros, porém não 
considerados cidadãos. As crianças negras, até por volta dos sete anos, participavam da vida social 
na “Casa Grande”, brincando e recebendo mimos. Após esta idade passavam a ser utilizadas no 
trabalho escravo ou quando inservíveis, vendidas ou mesmo trocadas por animais, pois passavam 
a ser consideradas “estorvos” na medida em que não produziam ou trabalhavam, mas a elas tinha 
que se dispensar alimentação.

Algo que foi feito para proteger, respaldar os brasileiros entrava em contradição, pois não 
era para todos. “Esse referencial interfere também no tratamento concedido a educação, em seu 
artigo 179, a Constituição do Império garantia, os colégios e universidade, onde serão ensinados os 
elementos das ciências, belas-letras e artes” (BARCELOS, 1933, p. 209). Diante deste fato histórico 
pode-se notar que direito a educação era restrita a uma classe social distinta.
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Neste contexto surgiram dois sistemas de ensino, de acordo com AZEVEDO, 2001, “um des-
tinava-se a atender às camadas educacionais das elites. [...] para tanto as demandas educacionais 
foram fortalecidas. [...] o outro sistema deveria encarregar-se da educação do povo, ele destinava-
-se, portanto, à população livre e pobre” (AZEVEDO, 2001). No contexto atual podemos comparar o 
sistema das elites com as escolas privadas, que são bem-preparadas e o outro sistema destinado 
a população menos favorecida, ao ensino público e gratuito. O segundo onde a educação é tratada 
com descaso desde sempre até os dias atuais pelas autoridades competentes.

É no desleixo que crescem os meninos pertencentes às classes pobres. [..] quando chegam 
à idade que têm de pedir ao trabalho seus meios de vida, manifestam os vícios e maus há-
bitos que contrariam na quadra, as mais esperançosas de suas existências. [...] outro tanto 
não aconteceria, se adquirissem certos hábitos de ordem, certo apreço àqueles gozos natu-
rais que só se obtêm mediante o emprego conveniente do tempo. Estou convencido de que, 
se em cada uma das comarcas em que se subdividem as nossas Províncias, estabelecimen-
tos houvesse com destino à educação industrial da infância, teríamos dentro de poucos anos 
realizado uma benéfica transformação das classes indolentes em operários úteis. (ROUEN, 
1878, apud, MELLO, 1956, p. 41).

A partir do fato de que a educação pública tem fracassado em sua função de escolarizar a 
maioria das crianças brasileiras e levando em conta que as crianças mais atingidas pertencem aos 
segmentos mais pobres das classes trabalhadoras. A má qualidade do ensino oferecido a estas 
crianças. Entre estes determinantes, o preconceito contra pobres e negros, de profundas raízes 
na sociedade brasileira, atua como poderoso estruturante das práticas e processos que se dão na 
escola. A superação deste estado de coisas é discutida no âmbito dos direitos da cidadania e das 
relações de poder numa sociedade de classes.

O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO

A partir do Século XX que o estado oligárquico, ou seja, um pequeno grupo que mantinha o 
poder, fortaleceu-se como república tornando o governo interesse de todos foi que a questão edu-
cacional passou a ser problematizada como questão nacional. “No campo educacional surgem às 
lutas pela escolarização das massas, mediante campanhas de alfabetização e pela universalização 
do ensino primário. Cobravam-se ações do poder central tanto no sentido de promover fundo quanto 
de estabelecer uma política nacional de educação”. (NAGLE, 1974). As classes médias se encar-
regaram de discutir os interesses educacionais da população e da constituição da educação como 
setor, garantindo possibilidades de influências na política setorial estabelecida pelo estado a partir 
dos anos 30.

Em 1915 foi criada a Liga de Defesa Nacional orientada por uma concepção nacionalista 
industrializante que propunha transformar as massas na nação brasileira, para dotá-las de cons-
ciência cívica e adestrá-las para o trabalho que deveria processar através do serviço militar e do 
acesso a educação, serviria tanto para obtenção de disciplina como propriamente para educação. 
E neste mesmo ano, o Clube Militar do Rio de Janeiro cria a Liga Brasileira contra o analfabetismo, 
que propunha erradicar o analfabetismo. Em São Paulo, a questão educacional: “a instrução popular, 
vista como condição para ampliar as bases eleitorais e para a implantação do regime democrático. ” 
(PAIVA, 1973, p.91). De acordo com as propostas, nota-se que a educação está ligada diretamente 
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com o papel social exercido pelos cidadãos.

A partir de 1924 é fundada a primeira entidade nacional a congregar profissionais da área 
da educação formando a Associação Brasileira de Educação (ABE). Seus integrantes seriam todos 
aqueles interessados na luta pela educação.

O projeto da ABE era realizar uma reforma cívica e moral da sociedade, na perspectiva da 
construção do futuro. “Erradicar a ignorância para garantir” o voto consciente, ampliar o nº 
de eleitores, formar e organizar a opinião pública são atitudes que faziam parte do projeto 
político de uma grande reforma de costumes que ajudassem os homens as novas condições 
e valores de vida, pela pertinência da obra da cultura, que a todas as atividades impregne, 
dando sentido e direção à organização de cada povo. (AZEVEDO, 2001).

O Conselho Nacional de Educação e o Conselho Consultivo do Ensino Comercial criado a partir 
de 1930 visava a valorização da educação e se instituiria responsável por estabelecer as diretrizes 
nacionais para o ensino primário, secundário, superior e técnico-profissional e por sua unificação a 
partir do poder central.

A constituição prescreve a obrigatoriedade da Educação física, do ensino cívico e de traba-
lhos manuais, e atribui ao Estado, como seu primeiro dever de matéria educativa, o ensino 
pré-vocacional e profissional, destinado às classes menos favorecidas, cabendo-lhes ainda 
promover a disciplina moral e o adestramento de sua obrigação para com a economia e a 
defesa da Nação. (CAMPOS, 1941, p. 65)

Assim foi valorizada educação e o treinamento dos trabalhadores urbanos, mediante a parce-
ria de escola-empresa voltado às classes menos favorecidas. Foi estabelecido, em 1961, um plano 
nacional com a publicação do projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN). 
“É possível dizer que, entre os anos 30 e a promulgação da LDBN, estabeleceram-se os dispositivos 
legais e as normas básicas que permitiram a regularização do Estado, em nível nacional, sobre o 
setor educação” (AZEVEDO, 2001).

Na década de 80 e no começo da de 90, a educação voltada para os resultados tornou-se 
um movimento popular em várias partes do mundo. A abordagem de resultados ou padrões define 
o currículo em termos de que o que os estudantes conseguem demonstrar ao final de seus anos 
escolares. (HARGREAVES, 2002, p.27).

Diante do histórico educacional, podemos notar que a educação passou a estabelecer dire-
trizes, objetivos e metas para todos os níveis e modalidades de ensino com a contribuição de todos 
aqueles que de alguma forma se interessaram por uma sociedade menos alienada.

O ensino tem uma importância fundamental para humanidade ser da forma que é hoje, pois 
graças a nossa capacidade biológica e cultural podemos associar o conteúdo aprendido.

Ensino é o processo deliberado de facilitar que outra pessoa ou pessoas aprendam e cres-
çam intelectualmente e moralmente, fornecendo-lhes situações planejadas de tal modo que 
os aprendizes vivam as experiências necessárias para que se produzam neles as modifica-
ções desejadas, de uma maneira mais ou menos estável. (BORDENAVE, 2010, p. 56).

Na literatura atual, encontram-se muitas definições e terminologias referentes às dificuldades 
de aprendizagem, como “dificuldades de aprendizagem”, “desordens de aprendizagem”, e ainda, 
“distúrbios de aprendizagem”. No sistema educacional, utiliza-se mais o termo, “dificuldades de 
aprendizagem”, por entender que nesse enunciado há uma amplitude de significados que melhor 
definem os problemas apresentados nas escolas. A análise das questões sobre a leitura e a escrita 
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está fundamentalmente ligada à concepção que se tem sobre o que é a linguagem e o que é ensi-
nar e aprender. E essas concepções passam, obrigatoriamente, pelos objetivos que se atribuem à 
escola e à escolarização.

Primordialmente a escola junto com os educadores, tem a obrigação de propiciar aos alunos 
caminhos para que eles aprendam, de forma consciente e eficaz, os mecanismos de assimilação 
de conhecimentos. Assim como a de possibilitar que os alunos atuem, criticamente em seu espaço 
social. Uma escola transformadora é a que está consciente de seu papel político na luta contra as 
desigualdades sociais e assumem a responsabilidade de um ensino eficiente para capacitar seus 
alunos na conquista da participação cultural e na reivindicação social.

O processo de aprendizagem não é somente a indução de novos conhecimentos, mas é prin-
cipalmente remodelação daquilo que já estava presente na estrutura cognitiva que será reprocessado 
pela associação e interação com a nova proposição ancorada em uma estrutura de conhecimento 
específica, modificando todo o conhecimento que o estudante possui. É preciso trabalhar valores e 
solidificar consciências para que haja eficácia no processo de aprendizagem.

A teoria de aprendizagem sugerida por David Joseph Ausubel (1980), contrapõe o significado 
de aprendizagem condutivista, que relaciona o aprender a estímulos, respostas e reforços, instau-
rando a teoria da transformação da aprendizagem em significado psicológico ou cognitivo para o 
aprendiz. Os trabalhos de David Joseph Ausubel (1980) foram fortalecidos e refinados por Joseph 
Novak, o qual assume um papel de colaborador e divulgador da teoria da aprendizagem significativa.

Nesse contexto, a aprendizagem passa a ser facilitada e mediada pelo professor, que assumindo 
um papel construtivista na promoção da cognição no aluno, ou seja, a aprendizagem passou a ser 
caracterizada por uma interação entre os elementos estruturais cognitivista e as novas informações 
significativas integradas de forma natural à estrutura cognitiva do aprendiz:

A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente expres-
sa sejam relacionadas, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, ao que o apren-
diz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente relevante 
que pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já 
significativa. (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAM, 1980, p. 34).

Na teoria cognitivista da aprendizagem, o valor significativo é definido como o processo no 
qual o aprendiz relaciona seus conhecimentos pré-existentes com as informações novas. Ausubel 
(1980) relacionou esse processo da subsunção – estrutura cognitiva em uma hierarquia de conceitos 
adquiridos nas experiências com o meio pelo próprio aprendiz – que ele, Ausubel (1980) , definiu como:

Um conceito, uma ideia, uma proposição, já existente na estrutura cognitiva, capaz de servir 
de “ancoradouro” a uma nova informação de modo que esta adquira, assim, significado para 
o sujeito [...] que ele tenha condições de atribuir significados a essa informação. (AUSUBEL, 
apud MOREIRA, 1982, p. 07).

Dessa forma, para obter um produto positivo, é importante a apresentação de um material 
logicamente significativo, como também a disponibilidade por parte do aprendiz para aprender 
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p.54). O material deve ser potencialmente significativo e o 
aprendiz deve manifestar uma disposição para relacionar, de maneira natural e substantiva, à sua 
estrutura cognitiva.
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A concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel (1980) segue na linha oposta à dos 
behavioristas. Para ele, aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na 
estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos. Pensada para o 
contexto escolar, a teoria de Ausubel (1980) leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel 
dos docentes na proposição de situações que favoreçam a aprendizagem.

De acordo com ele, há duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o conteúdo 
a ser ensinado deve ser potencialmente revelador e o estudante precisa estar disposto a relacionar 
o material de maneira consistente e não arbitrária. Há quem acredite o fracasso escolar apenas à 
falta de disposição do aluno em aprender, esquecendo que o professor é o profissional qualificado 
para criar os momentos com potencial de possibilitar a construção do conhecimento.

A aprendizagem ocorre quando a nova informação se ancora em conceitos ou proposições 
relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, quando este aluno encontra 
significado no que ouve. Assim, são necessários pontos de ancoragem, ou subsunções de apren-
dizagem, que irão relacionar o novo com o que o aluno já sabe. É necessário que o aluno encontre 
sentido no que está aprendendo, para que significativamente possa aprender. É necessário, em sala 
de aula, partir-se dos conceitos que o aluno já possui. O aluno deve relacionar entre si os conceitos 
aprendidos, o que torna significativa a sua aprendizagem. A definição de conteúdo deve ser feita 
por meio de uma série hierárquica, a partir de uma avaliação do que o aluno previamente já sabe.

A teoria cognitiva de Ausubel (1980) incentiva o uso de organizadores prévios que sirvam de 
âncora para a nova aprendizagem. Materiais introdutórios devem ser apresentados antes do próprio 
material a ser aprendido. “Pontes Cognitivas” são elos entre o que o aprendiz já sabe e o que ele 
deve aprender. Ausubel (1980) é um defensor do construtivismo, ou seja, o aluno é o principal agente 
construtor de sua aprendizagem. De acordo com a sua teoria, surgem conflitos cognitivos quando 
ocorrem contraposição de esquemas prévios e conceitos novos. Não somente a nova informação, 
mas também os antigos conceitos acabam sofrendo modificações pela interação entre ambos.

De acordo com CAMPOS (1979), a aprendizagem envolve o uso e o desenvolvimento de todos 
os poderes, capacidades, potencialidades do homem, tanto físicas, quanto mentais e afetivas, isto 
significa que aprendizagem não pode ser considerada somente como um processo de memorização 
ou que emprega apenas o conjunto das funções mentais ou unicamente os elementos físicos ou 
emocionais, pois todos estes são aspectos necessários.

No processo de aquisição da aprendizagem, são vários os fatores que devem fazer parte do 
mesmo, para que o novo conhecimento se ocorra de forma eficaz, são elas: boa saúde física e mental, 
motivação, maturação, inteligência e afetividade. Quando há ausência de algum desses fatores ou 
até mesmo uma inadequação pedagógica, pode ocorrer uma dificuldade de aprendizagem.

É indiscutível a importância da motivação neste processo, e o aluno vai sentir-se induzido a 
aprender se o professor utilizar um material que o induza ao conhecimento. BORDENAVE (2010) diz 
que motivação é “configuração de motivos, [...] do ponto de vista do ensino, a motivação compreende 
a ativação, a manutenção e a direção do interesse”.

À medida que o professor proporcionar experiências afetivas positivas em interligação com a 
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aprendizagem, ele proporcionará o surgimento de uma motivação por aprender no aprendiz:

Um estudo feito há vários anos pela revista Times visando a determinar as qualidades co-
muns aos grandes mestres, àqueles que seus ex alunos lembram como modelos do bem 
ensinar, revelou o seguinte: os grandes professores não eram precisamente uns “tecnólogos 
da educação”, mas pessoas cheias de entusiasmo pela ciência que ensinavam e pela comu-
nicação da mesma aos alunos. Esse entusiasmo levava estes professores a usar todos os 
métodos e técnicas que podem gerar entusiasmo e atividade intelectual nos alunos, chegan-
do mesmo a inventar novos métodos originais de ensino. (PEREIRA, 2010, p. 56).

A presença do “outro” (professor, família, comunidade) nas atividades é muito importante, 
pois é ele que diz o nome das coisas, a forma certa de se comportar; é ele que lhe explica o mundo, 
que lhe responde aos “porquês”, enfim, é o seu grande intérprete do mundo. São esses elementos 
apropriados do mundo exterior que possibilitam o desenvolvimento do organismo e a aquisição das 
capacidades superiores que caracterizam o psiquismo humano.

A aprendizagem é, portanto, um processo essencialmente social, que ocorre na interação 
com os adultos e os colegas do seu convívio social. O desenvolvimento é resultado desse processo, 
e a escola, o lugar privilegiado para essa estimulação. A educação passa, então, a ser vista como 
processo social essencial na construção da humanidade.

A responsabilidade é de todos, os pais, a escola (professor) e a criança, devem estar em sin-
tonia, cada um fazendo sua parte. A reciprocidade entre todos é essencial. Na escola a criança vai 
receber ajuda do professor, e em casa deve ser auxiliado pelos pais. Pais e professor devem auxiliar a 
criança que está em processo de aprendizagem, para que ela venha a desenvolver-se integralmente.

As implicações que devem ser observadas no ambiente familiar incluem os seguintes aspec-
tos: condições físicas de moradia, cultura, valores em que se acreditam em atitudes frente à vida e 
expectativas de futuro.

O PROFESSOR: AGENTE DO ENSINO

Como destaca Munby (1988, p.66): “Estou definitivamente convencido de que a única pessoa 
que pode modificar o ensino é o professor e de que o ato de melhorar o ensino depende, em primeiro 
lugar e, sobretudo, de que se compreenda isso”.

O professor tem um papel fundamental no processo de ensino, pois é a partir do que ele trans-
mite e da forma que transmite é que vai despertar interesse do aluno: “Avaliar a aprendizagem do 
aluno é também avaliar a intervenção do professor, já que o ensino deve ser planejado e replanejado 
em função das aprendizagens conquistadas ou não”. (WEISZ, 2006, p. 95).

Quando os alunos estão entusiasmados realizam diversas atividades em classe, e a tecnolo-
gia ajuda estudantes e mestres a aproveitar melhor seu tempo na escola, professores utilizam seu 
conhecimento para potencializar o aprendizado dos alunos. Apesar de nem sempre esta ser a rea-
lidade em todas escolas, sem dúvida nenhuma é um panorama no qual a maioria dos educadores 
se inspira quando imagina um futuro melhor.

A partir da leitura da realidade, percebe-se que as relações estão diretamente ligadas ao papel 
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do professor, e são ao mesmo tempo, causa e consequência da realidade escolar, mas é claro que 
a se o aluno não se torna um indivíduo crítico-criativo, ou seja capaz de fazer uma crítica construtiva 
coerente, não é culpa exclusiva do professor, uma vez que é necessário motivação mútua, inclusive 
da sociedade, como afirma Cunha (2001) “compreendo a escola como uma instituição social, reco-
nhece-se que seu valor será atribuído pela sociedade que o produz”.

Nos modelos clássicos, alunos são subordinados e os professores são mestres absolutos. As 
aulas tradicionais são ‘estáticas’, no giz e no quadro negro, e seguem um modelo linear: o conheci-
mento vai do professor para o aluno – e isso é tudo.

Ao longo das últimas décadas, tal lógica mudou radicalmente. Frente a frente, os modelos 
tradicionais e modernos de ensino deixam explícitas algumas diferenças claras. Talvez uma das mais 
importantes seja, de fato, o papel do professor no processo de ensino.

O fracasso do aluno também pode ser entendido como um fracasso da escola por não saber 
lidar com a diversidade dos seus alunos. É preciso que o professor atente para as diferentes formas 
de ensinar, pois, há muitas maneiras de aprender.

O professor deve ter consciência da importância de criar vínculos com os seus alunos através 
das atividades cotidianas, construindo e reconstruindo sempre novas conexões, mais fortes e posi-
tivos. Nesta perspectiva, muitos autores sugerem que a própria organização da escola e o método 
utilizado pelos professores podem causar dificuldades de aprendizagem.

Uma organização do ensino muito rígida pode causar dificuldade de aprendizagem, pois muitas 
crianças precisam ter liberdade para construir o seu conhecimento. Se a dificuldade fosse apenas 
originada de danos biológicos, orgânicos ou, somente, da sua inteligência, para solucioná-los não 
precisaria a entender a complexa rede social do aluno e nem pensar nos aspectos ligados a escola 
e a relação professor/aluno.

Há entre o aluno e o professor um “jogo” de expectativas relacionadas aos respectivos de-
sempenhos, para CHAUÍ (1980) “a ideologia resulta da prática social dos homens no momento em 
que estes representam para si mesmos essa atividade”. Neste sentido o aluno e a sociedade criam 
uma expectativa do professor, esperando que ele faça um bom trabalho.

O mundo do século XXI é dinâmico, de mudanças contínuas, e, para conseguirmos compreen-
dê-lo e conviver em harmonia com nossos pares, o papel da escola é cada vez mais importante. A 
escola é, muitas vezes, o único local de convívio social dos jovens. As salas de aula, hoje, integram 
pessoas com as mais variadas histórias de vida, históricos familiares, conhecimentos, desejos e 
sonhos próprios. Cabe aos professores – os profissionais que lidam dia a dia com esse maravilhoso 
‘mix’ cultural – compreender essa nova realidade e utilizar seus conhecimentos para potencializar os 
pontos positivos de sua comunidade de alunos e ajudá-los a corrigir seus pontos fracos.

Os professores dessa forma vivem em um ambiente complexo onde participa de múltiplas 
interações sociais para, no mínimo poder acompanhar a realidade do aluno, como afirma CUNHA 
(2001) “São eles (os professores) também frutos da realidade cotidiana das escolas, muitas vezes 
incapazes de fornecer uma visão crítica aos alunos, porque eles mesmos não têm, porque se de-
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batem no espaço de ajustar seu papel à realidade imediata da escola, perdendo a dimensão social 
mais ampla da sociedade”.

De um lado a instituição define como deve ser a conduta do professor, entre muitas teorias 
possíveis e de outro há um professor que deve dominar assunto a ser abordado e ainda inteirar-se 
de diversos âmbitos trazendo para dentro de sala de aula a realidade vivida pelo aluno. Como afirma 
MARTINS (2000):

O vínculo de dependência desenvolvido nas escolas, hoje, não é de responsabilidade ex-
clusiva de professor e alunos: ele é determinado, antes de tudo, pelo conjunto da estrutura 
econômica, social e política, que tem seus mecanismos opressivos montados na instituição 
escolar. (MARTINS, 2000, p. 51)

A função de ‘facilitador’ muito divulgada para os professores nada mais é do que tornar os 
alunos progressivamente mais independentes, motivados pelas descobertas que podem ser feitas 
no dia a dia e preparados para uma vida inteira de estudos e aprendizado. ‘Facilitar’, aqui, é sinônimo 
de transmitir a importância e o prazer que há em aprender. Ao chegar à escola, o aluno já possui 
relações constituídas, ou seja, já passou por outras interações ao longo do seu desenvolvimento até 
aquele momento. A família, mais especificamente os seus pais influenciaram consideravelmente no 
poder de produção deste sujeito. É indispensável e fundamental que esta criança tenha uma estrutura 
familiar saudável, uma relação positiva de cooperação, de alegria e motivação. Torna-se necessá-
rio orientar o aluno, a família e o professor, para que juntos, possam buscar direção para lidar com 
alunos/filhos, que apresentam dificuldades e/ou que fogem ao padrão, buscando a intervenção de 
um profissional especializado.

Cada pessoa tem uma história e uma realidade diferente, dessa maneira, é necessário conhecer 
o aluno com que se está trabalhando, e mais ainda, como este aluno adquire os conhecimentos, ou 
simplesmente como ele aprende e aplica este conhecimento no seu cotidiano. O trabalho do profes-
sor é ajudar a promover mudanças, intervindo diante das dificuldades que se apresentam durante 
o processo de aprendizagem, trabalhando com os desequilíbrios e facilitando o aluno a aprender a 
aprender.

O professor, jamais pode conseguir que todos os alunos aprendam as mesmas coisas, da 
mesma forma e dentro do mesmo espaço de tempo. Esses alunos com dificuldades na escola, 
quase sempre falam de um jeito diferente, não enxergam como todo mundo, outros, ainda, aprende 
em ritmo mais lento comparados aos colegas. Eles são intrinsecamente diferentes e de maneiras 
diferentes reagem às experiências de aprendizagem. Quando essas diferenciações se manifestam 
dentro de determinados limites, os professores, em geral, pouco se preocupam com elas, pois os 
alunos, compensando as áreas em que são mais deficientes com aquelas em que são superiores, 
vão apresentando um rendimento relativamente equilibrado, que permite ao professor trabalhar com 
certa tranquilidade, fazendo-o mesmo supor, frequentemente, que o processo de ensino coletivo e 
uniforme que em geral adota, seja satisfatório e eficiente.

O professor desempenha um papel importante na identificação da dificuldade. Normalmente 
as crianças que apresentam dificuldades específicas no início da escolarização, embora não tenham 
nenhum problema neuropsiquiátrico, provavelmente são aquelas que precisarão de maior atenção. 
Cada uma delas precisa ser investigada e compreendida particularmente em suas dificuldades. Cada 



133

Dezembro 2021Revista Territórios

aluno tem sua forma própria de raciocinar. Conhecer as diferenças é uma parte fundamental do saber 
pedagógico docente. É essencial pensar quem se está educando e para que, antes de decidir o que 
ensinar. É ter clareza do quê, de como e do porquê de um fazer diferente. Agindo assim, o profes-
sor não apenas ajudara o aluno que apresenta dificuldades, mas todos na sala de aula. Construir o 
conhecimento na sala de aula é sempre uma “festa” para o aluno.

Quanto à escola, esta deve oferecer subsídios materiais, mas jamais esquecendo de oferecer 
um espaço privilegiado para o bom desenvolvimento da aprendizagem, pois através dela o aluno 
pode ter um convívio direto com novas perspectivas de conhecimentos e diferentes contatos. A es-
cola não pode ser apenas transmissora de conteúdos e conhecimentos, muito mais que isso, tem a 
tarefa e o papel de evitar que o aluno seja apenas um receptor, mas proporcionar a ele, que seja o 
criador do seu conhecimento, da mesma forma, levar o aluno a pensar e buscar informações para o 
seu desenvolvimento educacional, cultural e pessoal.

A forma pela qual escola se organiza em relação a sua metodologia, ou de que maneira ela 
resolve os problemas que envolvem os alunos, deve acontecer de forma adequada, mobilizando 
todos para que estejam empenhados para solucionar as dificuldades de aprendizagem que atingem 
alguns alunos. Com isso, todos têm a ganhar, a escola, a família e principalmente a criança. Com 
certeza esta criança terá um bom desempenho, não só dentro da escola, mas também fora dos 
portões da mesma.

Paulo Freire (2004) deixa claro que o professor deve ser um grande aprendiz e estar disposto 
a aprender com a realidade dos seus educandos, mas para que isso ocorra é preciso que se tenha 
uma metodologia rigorosa, que o professor tenha consciência de seu papel em sala e use o rigor no 
momento em que estiver ministrando a sua aula. Uma das várias missões do educador é oferecer ao 
aluno alguns fatores como motivação, autoestima, o apoio, paciência e o encorajamento, da mesma 
forma, promover o envolvimento com os pais, assim, o professor se tornara um impulsionador do su-
cesso escolar de seu aluno consequentemente lhe proporcionando novas perspectivas para o futuro.

O educador enquanto mediador do processo ensino/aprendizagem, bem como protagonista 
na resolução e estudo das dificuldades de aprendizagem deve obter orientações específicas para 
que desenvolva um trabalho consciente e que promova o sucesso de todos os envolvidos no pro-
cesso. Para Paulo Freire (2000), a educação verdadeira é aquela que visa a humanização, ou seja, 
que busca na construção de uma vida social mais digna, livre e justa, partindo sempre da realidade 
do educando.

Por isso, sugere aos educadores a construção de uma postura dialógica e dialética, não 
mecânica, de forma humilde, mas esperançosa, contribuindo para a transformação das realidades 
sociais históricas e opressoras que desumanizam a todos. As dificuldades de aprendizagem de-
vem ser levadas em conta, não como fracassos, mas como desafios a serem enfrentados, e ao se 
trabalhar essas dificuldades trabalha-se respectivamente as dificuldades existentes na vida dando 
oportunidade ao aluno de ser e de reconstruir-se enquanto ser humano e indivíduo. O manejo das 
dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar não se constitui em tarefa fácil, e muitas vezes, 
a alternativa dada envolve a colocação das crianças em programas especiais de ensino como o 
proposto para as salas de reforço ou de recuperação paralela, destinadas a alunos com dificuldades 
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não superadas no cotidiano escolar.

Quando professores e educadores têm uma reflexão psicopedagógica é mais fácil analisar 
o porquê do seu aluno não aprender e quais os fatores que levam o aluno a ter dificuldades no pro-
cesso de aprendizagem.

O papel da escola, é detectar as causas e as áreas que se encontram deficitárias e estimu-
lá-las, selecionando atividades e tarefas que sejam realmente significativas, elaborando também 
programas reeducativos ou de reforço escolar, que visem a reintegração do aluno com dificuldades, 
ao processo de ensino formal. Muitas vezes, o emocional é um grande causador, das dificuldades de 
aprendizagem, assim o professor deve auxiliar o educando a se reestruturar emocionalmente para que 
possa aprender e se desenvolver sem essa dificuldade que muitas vezes a cerca de todas as formas.

Deste modo fica claro que o professor em seu papel social deve renovar-se, pois o aluno da 
atualidade está cada vez mais ativo passado a ser também agente de seu próprio aprendizado

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de ensino-aprendizagem deve ser um trabalho contínuo e minucioso, o êxito 
depende da interação entre aluno e professor, inseridos em um contexto de relacionamentos em 
que o professor e sua prática pedagógica sejam fundamentais e de ação mediadora, oportunizando 
condições para que o aluno explore seu conhecimento e consiga reconstruí-lo de forma integrada 
ao conteúdo.

O prazer de estudar por meio da valorização da criatividade e do pensamento motiva o aluno 
para uma aprendizagem significativa evitando o desinteresse e o desânimo, além de promover o 
prazer de estudar e aprender.

Graças a muitas lutas pela escolarização das massas e campanhas de alfabetização, reali-
zadas por pessoas que acreditaram que só por meio da educação o cidadão se torna uma pessoa 
digna, capaz de realizar críticas construtivas, é que a educação foi considerada de fundamental 
importância para a sociedade.

O professor tem o papel de grande relevância no processo de aprendizagem, pois é sabido 
que o aluno não aprende somente com a indução de novos conhecimentos é necessário buscar o 
despertar do interesse.

A teoria de David Joseph Ausubel (1980) contrapõe o estilo condutivista e apresenta o processo 
de aprendizagem por significação psicológica ou cognitiva, valorizando o conhecimento pré-existente 
do aluno associado à nova informação.

Quando o aluno percebe estar sendo valorizado e importante a ponto de participar da aula 
explorando seus conhecimentos e associando os novos, o aluno sente-se animado a aprender.

Para chegar ao estágio de troca de conhecimentos (professor x aluno) é necessário que o 
profissional sinta prazer com seu trabalho, com a matéria que ministra de modo que o processo de 
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ensino se torna agradável.

A escola deve ser um lugar em que se proporcione o pensamento, o sentimento e a ação para 
aprender e de aprender. As habilidades de ensinar e de aprender devem contemplar os conhecimentos 
já existentes na estrutura cognitiva do aluno, como também os aspectos motivacionais e naturais.
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RESUMO

O presente estudo trouxe uma abordagem teórica e prática sobre o processo de alfabetização no 
ensino remoto e da utilização dos meios de recursos didáticos lúdico-pedagógicos, a fim de eviden-
ciar e enfatizar a relevância do ensino com jogos pedagógicos para o desenvolvimento cognitivo 
dos alunos. Com a intenção de se criar um plano de aula para alunos do primeiro ano do Ensino 
Fundamental I foi utilizado um jogo digital como elemento facilitador ao docente no ensino remoto. 
Para tanto, foi escolhido um aplicativo educacional intitulado GraphoGame. Tratou-se de uma pes-
quisa bibliográfica e descritiva realizada junto às vivências educadoras em tempos de pandemia.

Palavras-chave: Pedagogia; Jogos Paradidáticos; Ludopedagogia; Tecnologia em sala; GraphoGa-
me; Ensino remoto.

INTRODUÇÃO

Com o atual contexto do cenário que se vive, perante a pandemia ocasionada pela Covid-19, 
houve-se uma grande necessidade do isolamento social, a fim de diminuir o impacto e disseminação 
do vírus. Nessa perspectiva, uma dentre tantas instituições que sofreram com o impacto, foi e está 
sendo, as escolas.

Com a suspensão das aulas presencias e as dificuldades impostas por aulas remotas e com a 
relação aluno e professor, esse projeto propôs o uso do lúdico para auxiliar o educador no processo 
de ensino. Nesse momento, a educação a distância tornou-se um fator essencial, com o avanço da 
tecnologia digital possibilitou-se a utilização de ferramentas digitais dentro da sala de aula. “O ensino 
remoto impulsionou o uso de novas tecnologias, mídias e ferramentas digitais” (GARCIA et al., 2020).

A atividade lúdica na educação une os aspectos cognitivos, afetivos, motores e socias da 
criança e com isso acaba auxiliando no processo de aprendizagem. Faz-se da utilização de jogos um 
recurso eficaz na didática no processo de ensino, de modo que a aprendizagem se torne fácil e eficaz 
para fazer que o aluno se interesse e se motive a gostar mais da disciplina e do conteúdo aplicado.

Visando o processo de alfabetização e letramento e com a intenção de proporcionar aos 
alunos um momento de descontração ao mesmo tempo em que adquire novos conhecimentos, foi 
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proposto neste estudo a utilização de um jogo educacional, o GraphoGame, sendo este um jogo de 
alfabetização, cuja montagem se dá a partir de imagens do site Pixton. Um jogo educacional digital 
desenvolvido pela empresa finlandesa GraphoLearn em parceria com o Ministério da Educação (MEC) 
que irá se tornar o eixo central deste projeto. O aplicativo ajuda a criança a se familiarizar com as 
vogais, desenvolvendo uma memória auditiva e visual, com ele é possível desenvolver de maneira 
lúdica e interativa o conhecimento das letras.

Como facilitador do aprendizado, os jogos digitais têm a capacidade de facilitar o aprendi-
zado de várias áreas do conhecimento. Ao serem utilizados como um recurso de represen-
tação de um determinado assunto, os jogos auxiliam no processo de entendimento do que 
está sendo ensinado, por isso a importância dos professores utilizarem jogos na sua prática 
pedagógica porque os jogos além de facilitarem a aquisição de conteúdo, contribuem tam-
bém para o desenvolvimento de uma grande variedade de estratégias que são importantes 
para a aprendizagem (SAVI e ULBRICHT, 2008, p.3).

Como tema norteador deste estudo de propor-se o uso de uma tecnologia para o desenvol-
vimento da aprendizagem em um contexto de plano de aula, escolhe-se então, decorrer da ideia de 
se criar um plano de aula para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental utilizando um jogo 
digital paradidático como elemento facilitador para o docente na alfabetização no ensino remoto. 
Justifica-se pela necessidade de transmitir conhecimento e alinhar o foco do aluno na trajetória do 
processo de aprendizagem, os jogos foram inseridos no contexto do dia a dia educacional com a 
metodologia lúdica como forma de conseguir capturar novamente o interesse do aluno.

O objetivo geral foi criar um plano de aula para alunos do primeiro ano do ensino fundamental 
utilizando um jogo digital como elemento facilitador do docente na alfabetização no ensino remoto. 
Os objetivos específicos foram: utilizar recursos paradidáticos tecnológicos para fácil compreensão 
dialógica do aluno no processo de alfabetização; apresentar o porquê de usar o lúdico no processo 
de ensino-aprendizagem; expor ferramentas facilitadoras para o docente aplicar tanto no ensino pre-
sencial como no remoto; mostrar a exploração da tecnologia como elemento facilitador da educação.

A justificativa de estudo pautou-se em como agregar valor à alfabetização no ensino remoto 
em meio a pandemia inserindo jogos paradidáticos como elemento facilitador.

O problema que orienta este trabalho foi: Como é possível melhorar a alfabetização no ensino 
remoto em meio a pandemia inserindo jogos paradidáticos como elemento facilitador?

Essa pesquisa teve como finalidade maior demonstrar a exploração da tecnologia como ele-
mento facilitador da educação sendo que ao desenvolver diferentes tipos de atividade linguística com 
as crianças junto aos jogos educativos digitais de palavras, pode-se facilitar práticas necessárias à 
alfabetização. A delimitação em contexto real do projeto tem como uma justificativa a declaração de 
Janaina Weissheimer, especialista no Instituto do Cérebro (INSCER).

De qualquer forma, não há como negar que o fechamento de escolas impactou negativa-
mente a alfabetização de muitos alunos. As crianças em fase de alfabetização podem estar 
sendo especialmente prejudicadas pelo fechamento das escolas, principalmente se pensar-
mos em uma etapa inicial fundamental para uma alfabetização bem-sucedida, que é a auto-
matização dos processos de decodificação de letras em sons e vice-versa (GAZETA,2020).

Propõe-se como hipótese à necessidade do docente em adequar conteúdos utilizando-se 
de novas metodologias de ensino que estejam contextualizadas a realidade da escola e dos pais 
e vinculá-las em suas disciplinas na escola. Dessa maneira, o objetivo deste projeto é produzir um 
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protótipo de plano de aula com recursos paradidáticos para a fácil compreensão dialógica do aluno, 
mostrar como melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem ao utilizar o jogo GraphoGame como 
elemento facilitador na alfabetização.

Analisando o contexto proposto por este estudo no site do Programa Digital Inspira (2019), 
pode-se analisar que favorecer a interação entre os alunos e professores é uma relevância social e 
acadêmica, fazer uso de ferramentas tecnológicas pode tornar-se as aulas atraentes e eficazes. Por 
meio da gamificação, aprender torna-se divertido. Diante disso, a escolha dos tópicos mencionados 
acima que estruturam este trabalho são: a dificuldade do docente em alfabetizar no ensino remoto 
e a opção por desenvolver um protótipo de plano de aula para contribuir com a resolução deste pro-
blema real, que se impõe ao ensino básico. Logo, defende-se que há um problema real acerca do 
ensino remoto, pois a alfabetização exige práticas de ensino, que delimita o ensino, exigindo que se 
conduza o discente a aquisição da consciência dos sons da língua, ou seja, consciência fonológica, 
e por isso, propõe-se o plano de aula, fazendo uso do jogo educativo GraphoGame.

LUDOPEDAGOGIA: A UTILIZAÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DIGITAIS COMO FERRAMENTA 
FACILITADORA NA APRENDIZAGEM DA ALFABETIZAÇÃO

A fundamentação teórica deste trabalho buscou explicar os conceitos mencionados no tópico 
anterior que justificam o problema. É interessante reforçar que, neste trabalho, os termos lúdicos e 
jogos sempre serão mencionados com valor educacional que culminam em aprendizado.

A Ludopedagogia é um termo novo, mas com um conceito antigo. O lúdico remete a brinca-
deira, a questão de jogar, fazer algo com prazer, fazendo com que o discente deixe de fazer a lição 
por obrigação, mas sim por lazer. A Ludopedagogia propõe justamente um olhar voltado para as 
crianças, voltado para a característica natural delas, o brincar. Assim se pode usar esse feito para 
inserir uma prática pedagógica.

De acordo com Souza (1994, p.159) “a criança conhece o mundo enquanto a cria e, ao criar 
o mundo, ela nos revela a verdade sempre provisória da realidade em que se encontra”. O professor 
tem que pensar que o tempo todo na docência dele na educação infantil, ele tem que estar brincando 
com a criança, interagindo constantemente, proporcionando desafios, deixando a criança livre para 
que ela possa desenvolver a sua criatividade, então, quanto mais lúdico for o ambiente, melhor vai 
ser o desenvolvimento e o brincar dela.

Portanto, há muitos anos, a alfabetização tem sido assunto de inúmeros debates teóricos e 
metodológicos, exigindo que escolas e educadores se posicionem de certa forma em relação a eles, 
construindo suas práticas e transposto para a sala de aula a partir de suas reinterpretações e do que 
é possível e pertinente ser feito (FUKUSCHIMA,2012).

Observando o ponto de vista do ensino pedagógico, o aspecto lúdico auxilia o aluno a re-
lacionar ideias, e com isso a desenvolver as habilidades de comunicação oral e escrita, e assim, 
contribuir com seu próprio conhecimento. Entende-se, desta forma, que os alunos irão desenvolver 
suas habilidades interpessoais no processo de aprendizagem dos jogos pedagógicos.
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Como descrito por Rego (1995, p.80) “para Vygotsky o melhor método de aprender a escrever 
é descobrir essas habilidades durante situações de brincadeiras. O autor considera que é preciso 
que as letras se tornem uma necessidade na vida das crianças”. O lúdico é sempre bem-vindo, para 
despertar o interesse do discente, podendo ser usado em tudo, inclusive na alfabetização. Vai dar 
oportunidade de o professor oferecer atividades interessantes significativas e que de certa forma, 
desfie o aluno a participar e raciocinar, construir as estratégias e a desenvolver seus pensamentos. 
A prática pedagógica nesse projeto vai ficar marcada pelo processo lúdico.

ENSINO REMOTO

O ensino remoto, ou seja, as aulas ao vivo em tempo real de sala de aula, é algo que pode 
ser considerado familiar, nos tempos atuais. Como o isolamento social se tornou algo necessário, 
junto veio a necessidade de dar continuidade as atividades realizadas dentro da sala de aula, em 
casa, com os pais.

Quando se fala de educação online, é utilizado um termo genérico, que abrange tanto as aulas 
remotas, quanto as aulas EAD. Ele se refere ao fato de que, em vez de acontecer de forma presencial, 
as aulas ocorrem a distância, utilizando ferramentas tecnológicas para completar o compartilhamento 
de ideias (TECNOLOGIA,2020).

Diferentemente do Ensino a Distância (EAD) o ensino remoto se refere a transmissão em tempo 
real das aulas. Com um intuito básico da interação do professor com os alunos nos mesmos horários 
em que as aulas da disciplina ocorreriam no modelo presencial. Ao grosso modo, isso significa manter 
a rotina de sala de aula em um ambiente virtual acessado por cada um de diferentes localidades.

Pode-se descrever algumas características do ensino remoto: as aulas geralmente são ao 
vivo; as aulas são disponibilizadas nos dias e horários em que aconteceria as aulas presenciais; o 
material utilizado pelo professor, pode ser personalizado e adaptado para a situação.

A DIFICULDADE DA ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO REMOTO: POR QUE INOVAR NA EDUCA-
ÇÃO?

Educar crianças é um desafio constante e ainda cercado de incertezas, principalmente em meio 
a pandemia. As instituições escolares, pelo menos a grande maioria não contavam com o suporte 
necessário para o oferecimento do ensino remoto ou a distância. E, como num passe de mágica, 
por assim dizer da noite pro dia, se viram obrigadas a encontrar maneiras de se adaptar a esse novo 
formato de aprendizagem. Além do mais, não só as instituições escolares não estavam prontas para 
esse tipo de ensino, como poucos professores realmente tiveram algum tipo de formação adequada 
para lecionar a distância.

Essa observação pode ser comparada com o trecho da entrevista no site Futura (2020) rela-
tando que:
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O que grande parte das escolas tem feito, no esforço de diminuir os prejuízos dessa inter-
rupção repentina e não prevista das atividades escolares mal iniciado o ano letivo, é persistir 
em dar continuidade, de alguma forma, dentro das possibilidades e recursos disponíveis nas 
escolas públicas e nas redes públicas de ensino, ao ensino interrompido, por meio de um 
ensino a distância, solicitando para isso a colaboração das famílias.

E assim confirmando também essa opinião com as dos autores Camargo e Daros (2018, p.14) 
“O grande desafio deste momento histórico é a prática de metodologias que possibilitem uma práxis 
pedagógica capaz de alcançar a formação do sujeito criativo, crítico, reflexivo, colaborativo, capaz 
de trabalhar em grupo e resolver problemas reais”.

O conhecimento se tornou de fácil acesso para todos em todas as áreas. Porém, nem todos 
estão preparados para lidar com essa realidade social e histórica promovida pela revolução tecno-
lógica. Estamos em uma era totalmente voltada para tecnologia e mesmo diante de tantos avanços 
na área da tecnologia e na ciência, o modelo que predomina de aula é o oral e o escrito, da mesma 
forma que os recursos utilizados.

Nesse parâmetro, nada vem mudando, o tão conhecido giz continua intacto, sendo utilizado 
mais e mais vezes em sala de aula, assim como o papel e caneta. Mediante essa abordagem de 
aprendizagem o aluno acaba não desafiando a si mesmo, esperando cada vez mais receber tudo 
produzido pelos professores.

A internet é sem dúvida a ferramenta mais utilizada pelas pessoas no mundo. Ela faz parte 
de um processo de globalização, é uma forma de comunicação de baixo custo e nela estão 
contidos aspectos sociais, políticos, econômicos e principalmente educacionais (SOARES, 
p.146).

Priorizar um conhecimento em vez de abordar conceitos desconectados da realidade, ou 
levar em conta a realidade do aluno, trabalhando outras inteligências além da intelectual é essencial 
durante o ensino remoto. Com a tecnologia da internet, o acesso fácil a informação que vem de 
pessoas com culturas e ideias diferentes, podem e vem influenciando o desenvolvimento moral e 
social das pessoas.

GRAPHOGAME: A APLICAÇÃO DO JOGO NO ENSINO – APRENDIZAGEM DA ALFABETIZAÇÃO

O enfrentamento ao Covid-19 requer o uso de tecnologias, as quais têm se tornado alternativas 
viáveis também para combater os males da educação brasileira. Dados da Avaliação Nacional da Alfa-
betização (ANA) indicam que, em 2014 e 2016, aproximadamente 55% dos estudantes brasileiros em 
vias de completar o terceiro ano apresentaram conhecimento insuficiente em leitura (PEDUZZI,2017).

O jogo apresentado é um importante recurso pedagógico o GraphoGame foi uma iniciativa 
do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), de forma alguma o jogo substitui 
a atuação dos professores, mas a complementa, reforça componentes essenciais da alfabetização 
da Política Nacional de Alfabetização (PNA), sobretudo a consciência fonológica e o conhecimento 
alfabético (ALFABETIZAÇÃO,2021).

A escolha desse jogo no projeto integrador foi pensada especialmente pelo fato de ser de fácil 
acesso aos estudantes, além de ter sido disponibilizado no formato off-line e gratuitamente, ou seja, 
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depois que for baixado e instalado, não precisa mais de conexão à internet e ainda por cima não 
há necessidade de desembolsar nenhum dinheiro conforme vai avançando nas fases do jogo. Pela 
entrevista “Talita Lima Lemes, coordenadora Geral de Programas de Alfabetização, da Secretaria 
de Alfabetização, do Ministério da Educação, que desde o lançamento, já foram feitos mais de 300 
mil downloads do aplicativo, e sua repercussão está sendo extremamente positiva” (GOVERNO DO 
BRASIL,2021).

O QUE É O GRAPHOGAME?

O conceito pedagógico do GraphoGame foi desenvolvido pela Universidade Jyväskylä da Fin-
lândia, surgiu a partir de pesquisas realizadas pela empresa finlandesa GraphoLearn que desenvolve 
e estuda a família de jogos GraphoGame em línguas europeias e outros idiomas. Originalmente o 
jogo foi desenvolvido para crianças com dislexia, mas após um tempo o aplicativo foi adaptado para 
todas as crianças e disponibilizado para os primeiros anos de ensino fundamental. O aplicativo já 
movimentou pesquisas acadêmicas em mais de 30 países e adaptado para mais de 25 línguas.

A versão aqui no Brasil, segue-se aos mesmos conceitos internacionais, o GraphoGame é 
um jogo educacional com um ambiente virtual para a aprendizagem de habilidades fonológicas. 
Essas habilidades ajudam a aprender a ler. Pela coordenadora Talita Lima Lemes, as experiências 
são longas e densas com esse aplicativo, há anos se vem realizando pesquisas. É um método bem 
testado e eficaz de alfabetização (GOVERNODOBRASIL,2021).

COMO FUNCIONA?

Os dados apresentados nesse tópico do funcionamento do jogo GraphoGame, foram retirados 
do site GraphoGame (2020, p11). O jogo começa com exercícios que trabalham a associação entre 
letras e sons da linguagem, conforme vai avançando a dificuldade vai aumentando, pois começa 
a trabalhar os sons de silabas e das palavras inteiras. Conforme vai avançando, a criança terá de 
formar palavras escritas a partir das etapas anteriores, onde se praticou com elementos menores, 
as letras e as sílaba, palavras que se ouviu no jogo. Ressaltando que em toda a sequência do jogo 
é possível ouvir o áudio novamente. Pode-se ver pela imagem abaixo um exemplo das primeiras 
sequências com vogais e consoantes, utilizando do cenário de piratas.

Figura 1 - Sequência inicial de demonstração com sons de A, O, U, D
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Fonte: GRAPHOGAME (p.10)

Em um total de 49 sequências, já contando as sequências de testes. As primeiras sequências 
iniciam-se com sons de vogais e consoantes simples, em separado, e de duas vogais juntas. Na se-
quência combinações de duas letras e em seguida combinações mais difíceis. Os níveis seguintes já 
seguem uma nova linha de raciocínio combinado som de uma e duas letras, assim o aluno consegue 
criar sílabas de duas e três letras. Repetindo o processo de demonstração de como todos os sons 
separados se juntam para formar a mesma palavra.

Após as sequências no final, há uma avaliação, um teste de múltipla escolha, diferente das 
sequências dos exercícios, essa não tem um cenário. Com essa avaliação, a criança retoma o co-
nhecimento de fonema, sílaba e palavra.

As recomendações para utilização do Software é quinze minutos diariamente e utilizar os fo-
nes de ouvidos. O Software podem e devem ser utilizados pelos pais em casas junto de seus filhos, 
a fim de consolidar conhecimentos de literacia e de alfabetização. Ou seja, pode ser utilizado tanto 
dentro como fora da sala de aula.

PLANO DE AULA

A tecnologia emergiu como um facilitador para alcançar o objetivo. Ao utilizar os meios digitais 
e programas - tal como o jogo GraphoGame, além do computador como instrumento de acesso, este 
estudo se baseou nos motivos pelos quais a tecnologia como objeto pode melhorar o desempenho 
do discente. O site Sistema de Ensino (2018) propõe que a tecnologia desperta maior interesse e 
prende a atenção dos alunos, auxilia na percepção e resolução de problemas reais, insere o jovem 
no debate social e contribui para o senso crítico, trabalha a responsabilidade na utilização da internet, 
dos recursos digitais, democratiza o acesso ao ensino, oferece feedback instantâneo dos professo-
res, alunos e responsáveis, permite elaborar um plano de ensino adequado às particularidades de 
determinada comunidade.

Aprender o sistema de representação dos sons da fala em grafia, não é uma tarefa fácil, ao 
contrário é muito complexo e abstrato. Para a criança se faz necessário que a descoberta seja aos 
poucos, com o professor o conduzindo. Com base nas competências e habilidades preconizadas 
pela BNCC, criou o seguinte plano de aula como solução:
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Título da aula: O alfabeto: Aprenda as vogais e consoantes

Duração: 120 minutos (2 horas- aula)

Ano: 1º ano do Ensino Fundamental

Objetivo: Conhecer o alfabeto, identificando os sons das vogais e consoantes e suas represen-
tações escritas e aprender a diferenciá-las, através da utilização do aplicativo de jogo GraphoGame.

Habilidade do BNCC: EF12LP05 (Reconhecer o sistema de escrita alfabética como repre-
sentação dos sons da fala) e EF01LP07 (Identificar fonemas e sua representação por letras).

Conteúdo Programático:

Alfabeto, vogais e consoantes

Interação com jogos digitais

Percepção audiovisual: formas das letras e fonemas

Desenvolvimento:

1. Para as atividades das aulas ministradas será utilizada os conteúdos da sequência 1 a 8 
do jogo;

• Sequência 1 (AEIOU: vogais “E” e “O” abertas)

• Sequência 2 (AEIOU: vogais “E” e “O” fechadas)

• Sequência 3 (Vogais com acento e sinal gráfico: Ã, É, Ê, I, Ó, Ô, U)

• Sequência 4 (Exercícios para aprender as letras minúsculas)

• Sequência 5 (Exercícios para aprender as letras minúsculas)

• Sequência 6 (Consoantes: C, D, F, P, R, S, T, V, X, Z)

• Sequência 7 (Consoantes: B, Ç, Ç, L, M, N, Q)

• Sequência 8 (Exercícios para aprender as letras minúsculas)

2. A estratégia didática se dará da utilização do aplicativo do jogo GraphoGame;

3. Por se tratar de uma aula remota, os alunos serão organizados de forma individual;

4. A plataforma usada para aplicação da aula remota e de comunicação do aluno com o 
professor caso necessite será o Google Classroom;

5. O professor pode intervir a qualquer instante, caso o aluno mostre dificuldades em passar 
de fases no jogo.
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Recursos necessários:

Recurso tecnológico: computadores, celulares ou tablets, site ou aplicativo Google Classroom, 
acesso à internet e o aplicativo GraphoGame instalado. Espaço físico: Um ambiente calmo e tranquilo.

Cronograma:

Aula 1 – Tempo estimado: 60 minutos.

Parte 1: A aula iniciará com a apresentação do jogo GraphoGame pela professora aos alunos 
e pais, explicando como se deve fazer para baixar o jogo.

Tempo estimado: 20 minutos.

As versões iOS, Android e Windows do GraphoGame estão disponíveis pela Apple App 
Store, Google Play Store e Microsoft Store, respectivamente. Siga as instruções nas lojas 
digitais para instalar o GraphoGame. Você precisará de conexão à internet somente para 
baixar e instalar o jogo. Depois de instalada, essa versão funciona offline e não precisará 
de conexão à internet. Assim, as crianças podem jogar mesmo sem internet. Nenhum dado 
ou informação dos usuários serão coletados. Não haverá e-mails ou mensagens pedindo 
informação ou para você clicar em algum link. O jogo estará disponível por um ano para ser 
baixado sem custo algum. Essa versão é sua para sempre, mesmo que um dia o jogo saia 
das lojas virtuais (GRAPHOGAME,2020).

Parte 2: Introduzir um diálogo informal sobre as vogais e consoantes, abordando sobre a im-
portância das mesmas na formação de palavras.

Tempo estimado: 15 minutos.

Parte 3: Nesse momento o professor irá conduzir o aluno, através do compartilhamento de 
tela em tempo real, a criar seu avatar para dar início ao jogo.

Tempo estimado: 20 minutos.

Como explicado acima, o GraphoGame funciona off-line, o que significa que todo o progres-
so, dados e estatísticas de uso são armazenados localmente na memória do dispositivo (celular, 
tablet ou computador). Isso significa que não é preciso fazer login, apenas que a criança deve criar 
e selecionar um avatar (ver a seguir) e usar o mesmo dispositivo para não ter de recomeçar o jogo. 
O avatar criado e o progresso de cada usuário não serão recuperados, se a criança jogar em outro 
dispositivo. Eles ficam salvos somente no dispositivo em que o jogo foi instalado.

Figura 2 -Criação Avatar
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Fonte: GRAPHOGAME (p.12)

Parte 4: Aqui o professor deixará o aluno explorar a plataforma, a fim de que ele crie afinidade 
com o jogo. Tempo estimado: 5 minutos.

“A visualização utilizando o Mapa 3D é uma interface gráfica alternativa para jogar o Grapho-
Game. Projetado para a criança brincar sem supervisão, o mapa de aventura para crianças mostra 
os níveis que são acessados selecionando o ícone” (GRAPHOGAME,2020).

Figura 3 – Interface gráfica alternativa 3D

 
Fonte: GRAPHOGAME (p.18)

Aula 2 – Tempo estimado: 60 minutos.

Parte 5: O professor irá fazer uma pequena revisão sobre vogais e consoantes de uma forma 
informal, fazendo com que o aluno se relembre da aula anterior, nesse mesmo instante o aluno irá 
se logar a plataforma do jogo para dar início a aula.

Tempo estimado: 15 minutos.

Parte 6: Nessa etapa o aluno já estará logado pronto para dar início ao jogo. Assim que cada 
fase for concluída, o professor irá dar explicações adicionais ao aluno, dando feedback dos acertos 
e erros que mais foram cometidos na execução das fases de forma geral.

Tempo estimado: 40 minutos.

Figura 4 -Conclusão das fases
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Fonte: GRAPHOGAME (p.18)

Parte 7: Nesse instante será feito o fechamento sobre a aula ministrada.

Tempo estimado: 5 minutos.

Avaliação: O processo de avaliação se dará durante a ministração da aula, observando se o 
aluno está conectado ao aplicativo e se está executando as fases.

Figura 5 -Resultados alunos

Fonte: GRAPHOGAME (p.16)

Com a pandemia, é de fundamental importância que os educandos e educadores façam ade-
são as mídias digitais e aos avanços tecnológicos na educação. Estar aberto ao ensino por meio 
da tecnologia significa, para o docente, investir e possibilitar ao outro o acesso à informação e ao 
conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos dias atuais, os jogos educacionais se tornaram cada vez mais presentes no cotidiano es-
colar porque além de serem divertidos possuem caráter lúdico, e quando usados pedagogicamente, 
auxiliam o educando na criação e familiarização de conhecimento, pois o brincar é uma característica 
humana. Como estamos na era digital devemos analisar sobre o uso dessa tecnologia para imple-
mentar as aulas que desde 2020 sofreram uma guinada de modo que os professores se viram tendo 
que usar uma tecnologia digital ao qual não estavam preparados.
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Pensando nisso o plano de aula exposto neste artigo foi sobre a utilização de um jogo de 
alfabetização para o Ensino Fundamental I, 6 anos, sendo possível unir o útil ao agradável, ou seja, 
tecnologia e aprendizado, constituindo assim a diversidade nas metodologias educacionais, com 
vistas à garantia de condições de ensino e aprendizagem em um ambiente eficiente, prazeroso, 
significativo e lúdico.

Durante toda a pesquisa, notou-se que o jogo é favorável a aprendizagem dos alunos, por-
quanto, no mundo de hoje, não basta apenas transmitir conteúdos e valores ao aluno, mas tais ações 
devem ser realizadas de forma lúdica, valorizando os interesses das crianças. Neste contexto, o jogo 
desempenha papel de estímulo a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança, bem como proporciona 
aprendizagem e desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção.

As inovações tecnológicas não podem ser ignoradas pelas escolas e professores. Os jogos 
educacionais podem dar prazer, divertir, enriquecer e explorar os conteúdos curriculares, se asso-
ciados a estratégias de aprendizagem bem mediadas pelo professor. É inegável a importância da 
utilização dos jogos no processo educativo como instrumento facilitador da integração, da sociabili-
dade, do despertar lúdico, da brincadeira e, principalmente, do aprendizado, pois permite de forma 
dinâmica o desenvolvimento de aspectos relacionados as áreas cognitivas, afetiva, social, linguística 
e motora, entre outras.

Os jogos educacionais também contribuem para a construção do pensamento crítico, da auto-
nomia, do raciocínio, da criatividade e o exercício da cooperação e da responsabilidade de trabalhar 
em equipe. Sendo assim os alunos interagem entre si por meio dos jogos e cabe ao professor, como 
mediador, ser crítico ao escolher determinados jogos educacionais aliando prazer com uma melhor 
prática educativa.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo a discussão a respeito do Ensino a Distância, pontuando o 
que é o EAD- que vem do termo em inglês E-learning: “aprendizado eletrônico” e como se deu o 
processo dessa modalidade, em tempos tão necessários, como no enfrentamento da pandemia 
do Covid-19. Para maior aprofundamento no tema, foi feito uma breve linha de tempo, pautada no 
desenvolvimento do modelo de educação, desde 1900, onde a comunicação acontecia por meio de 
cartas, rádio e como chegou até nós. Nesse novo formato, as aulas são ministradas via internet, no 
modelo online, por meio de computadores, tablets e celulares. As vantagens e desvantagens que 
esse ensino virtual pode oferecer as crianças, adolescentes, professores e pais, no processo das 
aprendizagens, são pontuadas e exemplificadas no decorrer do trabalho.

Palavras-chave: Educação; Ensino a Distância; Tecnologia, Internet.

INTRODUÇÃO

Em 2020, devido a pandemia da Covid-19 foi necessário a implementação do isolamento social, 
e com isso, um dos setores mais atingidos foi o da educação. Tudo isso é levado em conta devido a 
grande circulação de pessoas nesses ambientes. Assim, uma das primeiras atitudes do governo foi 
a determinação do fechamento das instituições de ensino, tirando mais de 50 milhões de crianças, 
adolescentes e adultos das escolas e universidades em todo o país brasileiro e por todo o mundo.

Levando em conta essas restrições, o ensino a distância (EAD) passa a ser introduzido no 
modelo básico abrangendo a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e universidades, 
permitindo que muitas crianças e jovens continuassem estudando.

Entretanto, para muitas instituições e profissionais, o ensino EAD aconteceu de, forma repentina 
e a adequação à nova modalidade precisou ser imediata, impossibilitando um período de adaptação 
ao modelo remoto tanto para os alunos e professores.

Os alunos, na idade da educação infantil, provavelmente, são os alunos que sofreram grandes 
impactos, com essa nova modalidade de ensino. Os professores se esforçam no planejamento e ela-
boração das aulas, com vídeos que prendam a atenção dos alunos, além de garantir que o processo 
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de alfabetização seja contemplado.

Os estudantes na etapa do ensino fundamental, também são afetados pela reclusão escolar. 
Não tendo mais o contato direto com os professores, tiveram que tiveram que se esforçar na busca 
de estratégias para assimilação de conteúdos que demonstravam certa dificuldade de entendimento. 
em falar na necessidade da busca, constante, de concentração.

As dificuldades se acentuam quando alunos são incapacitados de participarem das aulas por 
falta dos aparelhos, destinados a esse fim. Muitos pais são impossibilitados de terem mais de um 
celular ou adquirirem tablet ou computador para seus filhos.

Com toda dessa falta de equipamentos para estudo, um levantamento da Unicef, em novem-
bro de 2021 apontou que, no Brasil, quase 1,5 milhão de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos 
não estavam matriculados em escolas, seja ela presencial ou remota. Outros 3,7 milhões de alunos 
matriculados não tiveram acesso às atividades e não conseguiam estudar em casa.

Professores de escolas públicas dizem que, mesmo tendo se passado um ano e meio de 
pandemia, ainda não há uma estrutura adequada para os alunos aprenderem à distância.

Por outro lado, o ensino nessa modalidade EAD permitiu que o ensino continuasse em vigor, 
mas também negativo por alguns estudantes não conseguirem acompanhar ou não terem acesso 
as ferramentas digitais.

O QUE É O EAD

EAD é a sigla que significa Educação à distância e vem do termo em inglês “E-learning” que 
significa aprendizado eletrônico O EAD é uma modalidade de ensino online que tem a tecnologia 
como base e pré-requisito para que o modelo aconteça de maneira eficiente. Nessa forma de estudo, 
os alunos e professores interagem entre si por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, onde 
permanecem separados, não sendo demandado um espaço físico e contato presencial para ocorrer 
o processo de ensino.

A Educação a Distância foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 2.494, de 10 de fevereiro de 
1998, do Ministério da Educação, regulamentando o Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Entre outras disposições, determina que a educação a distância seja oferecida por insti-
tuições especificamente credenciadas pela União. Cabem também à União regulamentar requisitos 
para realização de exames e para registro de diplomas relativos ao curso.

De forma clara e objetiva, o ensino a distância é um novo processo de aprendizagem basea-
do na interatividade, dinamismo e inovação que está transformando profundamente a educação em 
todo o mundo.

Devido às facilidades que essa modalidade pode trazer, muitas pessoas têm optado por ela, 
fazendo com que cresça bastante no mercado. Os alunos estão cada vez mais adeptos a esta nova 
realidade a partir da evolução no perfil comportamental das pessoas em geral, em que estas estão 
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cada vez mais virtuais, interativas e dinâmicas, bem como promete o EAD.

Muitos alunos decidiram colocar essa maneira de estudar como uma de suas opções devido 
à série de vantagens que a mesma oferece. O aluno poder criar seu próprio horário para estudar, 
possuindo uma grande autonomia de “assistir” as aulas de acordo com seu tempo disponível, pois 
são ministradas pela internet, sendo necessário apenas comparecer a instituição de ensino para rea-
lizar as provas. Nessa modalidade o aluno acompanha a matéria por meio das mídias como celular, 
computador, Tablet, Notebook, etc.

COMO O EAD SURGIU

Os primeiros registros do EAD datam de 1728, quando um professor americano chamado 
Calleb Phillips enviava cartas aos seus alunos com conteúdos sobre taquigrafia. É um tipo de escri-
ta desenvolvida para ser tão rápida quanto à fala e usa símbolos especiais para registrar diálogos. 
O ensino por correspondência permitia que os estudantes fizessem sua própria rotina de estudo. 
Certamente, a realidade era bem diferente da que conhecemos hoje, mas a essência do que é EAD 
permanece a mesma.

Em estudos do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostram que em 1900, no 
Brasil, já existiam registros sobre esse tipo de estudo, com propagandas em jornais de circulação do 
Rio de Janeiro, que ofereciam cursos profissionalizantes em datilografia, com o uso da máquina de 
escrever, por correspondência. O ensino por cartas foi utilizado pelas Forças Armadas: em 1939, a 
Escola de Guerra Naval fez um preparatório para o Curso de Comando e o Exército também ofereceu 
o preparatório para o curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Na década de 1920, os brasileiros já podiam contar com cursos transmitidos pelas ondas do 
rádio, a grande novidade tecnológica da época. Os estudantes utilizavam material impresso para 
aprender novas línguas, como Português, Francês e temas relacionados à radiodifusão.

Nos anos 1940, com a popularização do rádio e dos eletrodomésticos, se difundiram os cursos 
de eletrônica e rádio. As pessoas ouviam o que era ministrado no curso e podiam enviar dúvidas via 
cartas. As respostas chegavam até o dia seguinte ao do recebimento. Logo depois, na década de 
70, cursos profissionalizantes passaram a ser transmitidos pela televisão e os conteúdos das aulas 
podiam ser adquiridos em CD-ROM’s e DVD’s. Um exemplo desse período foi o telecurso apresen-
tado pela emissora rede Globo. (RIBAS, 2010).

Os cursos de ensino a distância foram incorporados a outros níveis da educação, tendo como 
exemplo, o ensino fundamental completo para adultos. Nos cursos superiores a experiência com a 
modalidade EAD começa a aparecer no final de 1970, em Brasília.

Com o intuito de colaborar com uma parcela da população que não havia completado o ensino 
fundamental ou o médio, em 1995 a Fundação Roberto Marinho e a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, lançaram o Telecurso 2000.

Toda essa inovação tecnológica vem sendo válida como alternativa de democratização da 
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educação.

O ENSINO A DISTÂNCIA APÓS A INTERNET

Com a popularização da internet, muitas questões que dificultavam a comunicação entre 
professores e alunos passaram a ser facilitadas. As escolas e faculdades passaram a disponibilizar 
seus materiais por meio da internet, como principal veículo de formalização do curso EAD, por volta 
de 1990.

Partindo dessa experiência, esse tipo de ensino demonstra sua importância e seriedade a 
ponto de, em 1996, ser criada a secretaria de Educação a distância (SEED), pelo MEC (Secretaria 
de Educação). Com o objetivo de garantir a validade dos cursos, ministrados neste formato, regras 
foram estabelecidas. O estudante que se forma nos cursos a distância recebe seu diploma, de igual 
peso e validade, do curso presencial.

O ENSINO A DISTÂNCIA NA ATUALIDADE

Como principal objetivo para o aperfeiçoamento profissional ou para complementação uni-
versitária o Ensino a Distância criou oportunidades para que muitos estudantes continuassem seus 
estudos e prosseguissem para uma graduação e pós-graduação.

Hoje em dia, mais de 90% do EAD ocorre por meio da tecnologia, graças a todos os avanços. 
Softwares mais leves e desenvolvidos permitem que estudantes acessem as plataformas de ensino 
de sua instituição do smartphone. Por isso, é cada vez mais fácil colocar em prática a ideia de poder 
assistir às aulas de qualquer lugar que tenha acesso à internet.

Ao andar dos avanços e progressos obtidos dos ursos remotos, projeções indicam que até 
2023, mais alunos no Brasil participarão do ensino a distância em comparação ao ensino presencial. 
Em 2018, o Ministério da Educação (MEC) anunciou que, parte das aulas do Ensino Médio, poderá 
acontecer nos cursos a distância. Isso facilita, ainda mais, a aproximação dos estudantes brasileiros 
a essa modalidade de ensino.

Muitos profissionais estão se adaptando para que as estratégias usadas e o desenvolvimento 
dos conteúdos garantam a qualidade do ensino e interação e vivência dos alunos.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO EAD

Uma das mudanças que vieram pela pandemia, e que sem dúvida foi a mais comentada e 
questionada por pais e educadores, é o ensino a distância, que por conta do fechamento das escolas, 
se tornou necessária para que os alunos não perdessem o ano escolar.

De acordo com a terapeuta familiar, Evelyn Stam; “A educação à distância tende a ser algo 
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ao qual nós vamos ter de nos adaptar, já que deve ser uma tendência”.

A tecnologia presente nos cursos a distância tem a responsabilidade de unir as turmas por meio 
da interação, comunicação, nos fóruns abertos, nas trocas de experiências e no comprometimento 
dos profissionais e alunos. Então, o nome “Distância”, fica só no título da modalidade.

DESVANTAGENS DO EAD

Nem todas as famílias têm acesso à internet ou ferramentas tecnológicas como computadores, 
smartphones, tablets e não conseguem acompanhar as aulas online. Em outros casos, possuem o 
equipamento e as dificuldades são imensas no manuseio das ferramentas e aplicativos.

Outra dificuldade bem visível, que se mostrou nessa modalidade é a falta de disponibilidade 
dos pais e responsáveis para ajudar seus filhos na realização das atividades escolares, especial-
mente na fase de alfabetização, no auxílio das crianças com deficiências e na supervisão com os 
maiores. Muitos desses pais são os responsáveis financeiros e se encontram ausentes, o dia inteiro, 
não dando conta dessa mediação nas atividades escolares.

Os profissionais da educação também se encontram, em muitas situações, sobrecarregados. A 
problemática se inicia na falta de habilidade com as novas tecnologias, criar materiais que funcionam 
no ensino online, ministração de aulas online e correções das atividades propostas. Ligado à isso 
tudo há o trabalho com seus próprios filhos e seu aprendizado realizado em casa.

A flexibilidade, que é uma das principais vantagens do EAD pode acabar se transformando 
em desvantagem se não houver uma boa disciplina de autonomia por parte do aluno. O Ensino a 
distância requer organização de horários e foco nas tarefas, só assim e possível conciliar as ativi-
dades diárias e semanais.

VANTAGENS DO EAD

As crianças e adolescentes passam a ter mais facilidade em ferramentas tecnológicas por 
estarem no ambiente virtual de aprendizagem. Possibilita a revisão de conteúdo, pois a aula pode 
ser assistida quantas vezes o aluno quiser, pausar e fazer anotações, fazer pesquisas que comple-
mentam o material. O ensino vai se tornando mais interativo e acessível.

Os estudantes conseguem estudar no próprio ritmo, fazer as tarefas na sua velocidade sem a 
pressão de fazer da mesma forma que os colegas. Ademais, os pais passam a ter mais contato com 
o universo dos filhos. Entendem como a escola funciona, sabendo o que eles estão aprendendo e 
aprendendo junto, quando nas disponibilidades.

Uma grande vantagem dos cursos a distância é a redução de custos. O estudante economiza 
com transporte, alimentação e com a flexibilidade dos horários, se torna mais fácil conciliar os estudos 
com outras tarefas do dia a dia, como o trabalho profissional.
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O EAD NO PROCESSO DO APRENDIZADO

Maraschin (2000), em seu texto “A sociedade do conhecimento e a Educação a Distância”, 
expõe claramente que a educação é um ato de encontro, de convivência, em que há suspensão 
temporal e espacial da distância.

É essa tecnologia que nos permiti trocas de experiências, encontros virtuais, diálogos, troca 
de olhares, sentimentos, pensamentos.

Nesse conceito de Maraschin como base, o ensino a distância para que ocorra de forma 
assertiva, depende da interação entre os professores e alunos. Esse acesso ao processo de ensino 
e conhecimento por meio de ambientes virtuais, resulta numa prática construtivista. O aluno, neste 
modelo, é um individuo ativo e autônomo, responsável por sua própria aprendizagem, com capacidade 
de analisar criticamente as informações e de elaborar seus próprios conceitos e opiniões.

Para alcançar os objetivos, fundados na produção coletiva, é indispensável o uso de ferramen-
tas, oferecidas por esses ambientes, que estimulem os alunos na prática das atividades. A elaboração 
desses materiais didáticos personalizados a essa modalidade é de extrema importância para que o 
ensino seja realmente significante para os discentes. Os recursos oferecidos pelos ambientes virtuais 
devem ser planejados e explorados, como na inserção de áudios e imagens, e especialmente, o uso 
das ferramentas de chats e fóruns para que os estudantes compartilhem dúvidas e ideias com os 
demais colegas.

Otto Peterns, Reitor Fundador e professor emérito da FernUniversität em Hagen, Alemanha, 
fez contribuições importantes para o desenvolvimento conceitual da educação a distância. O EAD é 
uma metodologia de compartilhamento de conhecimento, por meio de novas habilidades e atitudes 
compatíveis aos princípios organizacionais e a divisão do trabalho.

No objetivo de aumentar a eficácia do Ensino a Distância, a contextualização tem sido algo 
indispensável no sucesso dessa modalidade. Os estudantes são instruídos sobre técnicas tratadas nos 
fóruns e como, consequências, as discussões são provocadas com questionamentos, apresentações 
dos fatos reais e possíveis soluções. São exemplos do cotidiano que permeiam toda a discussão e 
participação ativa dos alunos.

Considerando o processo novo modelo de educação, a linguagem escrita é um dos fatos 
importantes para o desenvolvimento estando, diretamente ligada ao campo da comunicação que 
acontece entre docentes e discentes. Os materiais desenvolvidos servirão de suporte escrito para o 
andamento da disciplina, sendo essencial para a compreensão integral no espaço virtual, de acordo 
com o assunto.

Essa comunicação contribui na interação dos alunos com os demais colegas, pois nesses 
espaços virtuais, como nos chats e fóruns surgem as propostas na forma de partilhar seus conhe-
cimentos para os demais e esclarecimento de dúvidas por meio dos professores. Vale apontar, que 
muitos desses comentários são contados como pontos de participação, sendo acrescentados nas 
notas dos estudantes, ou seja, a comunicação é primordial desde o ensino presencial até o virtual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no que foi apresentado, no decorrer deste trabalho, conclui-se que, o Ensino a 
Distância (EAD) apresenta-se como uma modalidade que deve ser executada na forma funcional 
e interativa para que as aprendizagens de crianças e jovens aconteçam, de forma significativa. No 
desenvolvimento desse processo, a utilização de ferramentas online e estratégias contextualizadas, 
flexibilidade e comodidade, redução de custos, comunicação e interação se unem aos interesses e 
necessidades dos alunos. Por outro lado, há uma exigência de organização, dedicação e disciplina 
por parte dos estudantes, considerando os horários e disponibilidade na realização das tarefas, já 
que as interação e mediações são realizadas por meios virtuais.

Uma observação cuidadosa e detalhada deve ser realizada pelo aluno que deseja estudar 
no Ensino a distância. Pesquisar instituições que levam seriedade em suas propostas e execução, 
verificar se os cursos ofertados são reconhecidos pelo MEC são formas de que o ensino será tran-
quilo e confiável.
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RESUMO

A Ética apresenta íntima relação com a ação pedagógica, e quando o professor age eticamente e 
intencionalmente acreditando que com sua prática possibilita conhecimentos propulsores do desen-
volvimento integral na infância, o mesmo consegue afetar as crianças com situações prazerosas, 
priorizando o diálogo e a amizade, modificando e construindo novas experiências educativas.

Palavras-chave: Ética; Democracia; Participação; Diálogo

INTRODUÇÃO

É notório o quanto a palavra “ética” tem transitado nas mais diversas esferas da vida 
contemporânea. Não raros são os congressos científicos que reservam um espaço para discutir as 
relações entre a ética e diversas disciplinas.

Trataremos do encontro entre a Pedagogia da Infância e a Sociologia da Infância (dos motivos 
de sua realização e das orientações daí advindas para a docência na educação infantil), da democra-
cia e participação das crianças na educação da infância como elementos essenciais para a justiça 
social e construção d da defesa do corpo e afetos como elementos das formas de participação das 
crianças em contextos educativos. O intento é refletir sobre a construção de um projeto educativo 
emancipatório assentado nos direitos das crianças e orientado para emancipação delas e para a 
promoção de sua cidadania.

O interesse de reconhecer as especificidades da educação infantil em nosso país tem se 
forjado no esforço de vencer práticas assistencialistas e escolarizantes, construídas nos moldes do 
ensino básico fundamental, objetivando-se que as crianças possam viver plenamente sua infância 
sem imposição de modos ritualísticos inflexíveis, tais como os cristalizados nas rotinas domésticas, 
escolares ou hospitalares.

A ATUAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Propomo-nos a refletir sobre o que trata os Referenciais Curriculares na Educação Infantil em 
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relação á importância da ética como componente essencial da educação.

“A instituição de educação infantil é um dos espaços de inserção das crianças nas relações 
éticas e morais que permeiam a sociedade na qual estão inseridas” (Brasil, 1998, p.12).

As autoras DeVries; Zan (1998) afirmam que não é possível fragmentar o desenvolvimento 
da criança ou negar a importância da interação entre seus pares e a comunidade escolar na sua 
formação social e ética, sendo assim consideram indissociável o desenvolvimento intelectual, social, 
moral e afetivo do aluno.

No mesmo sentido, o RCNEI aborda o mesmo tema:

“Nesta perspectiva, o professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, 
organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos 
e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus conheci-
mentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento huma-
no”. (Brasil, 1998, p.30).

Desta forma, na tentativa de formar o aluno descrito nos documentos que legitimam a educação 
brasileira, não é possível negligenciar nenhum destes aspectos, pois, segundo a autora:

“O ambiente sócio moral é toda a rede de relações interpessoais que forma a experiência 
escolar da criança” (DeVries; Zan, 1998, p. 17).

As autoras salientam que este ambiente sócio moral não se refere às regras de imposição 
de conduta, controle e disciplina, antes tem como objetivo discutir e abordar assuntos relevantes ao 
convívio interpessoal e suas nuances “o desafio que se apresenta para as escolas é o de abrir-se 
para este debate” (Brasil, 1998, p.15).

Tal abertura se dá quando o educador adota uma postura consciente e ética no ambiente es-
colar, descrita por (Rios, 2000, p. 42) como a competência de saber fazer bem o seu trabalho tanto 
na dimensão técnica quanto na política.

Percebe-se uma nova maneira de conceber o aprendizado que encontra espaço para a 
construção e desenvolvimento integral do aluno, em que são consideradas suas especifici-
dades através da relação de respeito, então “a ideia do relacionamento construtivista entre 
professor-aluno como sendo de respeito mútuo, no qual o professor minimiza o exercício de 
autoridade desnecessária em relação às crianças” (DeVries; Zan, 1998, p. 13).

Assim, o professor não se abstém de sua responsabilidade de educador, muito pelo contrá-
rio, assume maior fardo ainda quando ao invés de estabelecer regras que devem ser cumpridas à 
risca, abre espaço para a reflexão e questionamento, considerando que “a colocação das regras de 
funcionamento e das normas de conduta, de forma clara e explícita, é necessária ao convívio social 
da escola”.

“Por outro lado, o esclarecimento de sua função é essencial para que os alunos percebam 
o significado de segui-las e não as tomem como questão de mera obediência aos adultos” 
(Brasil, 2000, p.60).

Fica estabelecido então, que não se trata somente de seguir ordens em que a ausência de 
reflexão é constante, mas antes de tudo oportunizar o desenvolvimento total do aluno. O contrário 
ocorre quando o professor exerce autoridade sem diálogo. “Essa regulagem contínua da professora 
dá as crianças pouca ou nenhuma oportunidade para o autocontrole autônomo.” (DeVries; Zan, 1998, 
p. 21). Regulagem esta, que desconsidera os anseios infantis e torna-se pouco compreendidas por 
eles, o que em geral os leva a descumpri-las quando não estão na presença dos adultos já que não 
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foi absolvido o sentido real do porque esta ou aquela regra é considerada correta.

“Além disso, a expectativa de que as crianças pequenas podem controlar seu comporta-
mento para atenderem a esses padrões rígidos pode tornar inevitável o fracasso desses 
alunos.”, por vezes quando não o fracasso escolar, o social. (DeVries; Zan, 1998, p. 24)

As autoras continuam o texto afirmando que uma forma de contrapor-se a esta ideia é valori-
zar a cooperação, abrir espaço para as opiniões infantis, diminuir o nível de stress entre os alunos, 
evitando instruções diretas assumindo-se o “nós” ao invés do “eu” mostrando aos alunos que mesmo 
sendo professor também faz parte do grupo, demonstrando orgulho pelas boas ideias e atitudes dos 
alunos, salientando que a ajuda mútua é necessária para o bom convívio independentemente da idade.

De igual modo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) afirma:

“Além da troca de ideias, o confronto de pontos de vista que o trabalho em grupo propicia é 
um fator fundamental para que as crianças percebam que sua opinião é uma entre outras 
possíveis, e para que possam assim integrar suas ideias às demais, numa relação de coo-
peração” (Brasil, 1998, p.40).

Desta forma, o consenso entre essas diferentes opiniões em maior ou menor grau é uma 
demonstração de justiça e ética. Para as autoras, esta interação tem como foco norteador o enten-
dimento que “A justiça é o objetivo da interação com outros” (DeVries; Zan, 1998, p. 24).

Ao abarcar o tema Justiça, sempre analisado quanto se trata de refletir o impacto do compor-
tamento pessoal frente aos demais, a BNCC afirma que:

Não é somente o sentido de igualdade que deve ser levado em conta no tratamento da te-
mática, pois “Uma sociedade democrática tem como principal objetivo ser justa, inspirada 
nos ideais de igualdade e equidade” (Brasil, 2017, p. 31),

Portanto este é um tema que merece ser discutido com bastante amplitude, pois para ser justo 
pode-se recorrer ao princípio de que todos são iguais, sem esquecer-se, porém, de que todos são 
diferentes. O sentido de equidade confere a cada ser a individualidade necessária para o entendi-
mento e preservação dos seus direitos, deixando de priorizar alguns em detrimento de outros, assim 
as necessidades das minorias também são observadas, tanto em maior quanto em menor grau, este 
é um conhecimento indispensável ao alunado bem como a atitude de repúdio à injustiça, juntos eles 
correspondem á princípios éticos.

DeVries; Zan oferecem aos leitores algumas sugestões neste sentido ao divulgar uma pesquisa 
de campo mostrando a atuação de uma educadora:

“Suas interações com as crianças caracterizam-se por 151 usos de estratégias persuasivas, 
tais como dar sugestões, desenvolver as ideias das crianças, lembrar as razões para as 
regras, oferecer opções, encorajar a geração de ideias e sustentar o valor da justiça. Tais 
estratégias persuasivas são respeitosas, porque leva em consideração a perspectiva da 
criança e apelam para tendências cooperativas” (DeVries; Zan, 1998, p. 24).

Desta forma as atividades em classe estavam ligadas ao crescimento social das crianças, o 
que as leva necessariamente ao crescimento moral. O oposto ocorre com o exemplo de outra edu-
cadora apresentada no mesmo livro:

“Uma vez que a professora mantém um controle contínuo, as interações entre as crianças 
frequentemente são limitadas. Exceto pela oportunidade para brincarem umas com as ou-
tras no canto do faz-de-conta, as crianças têm pouca oportunidade para serem elas mes-
mas, no sentido de serem livres para expressar emoções e interesses. Os interesses e 
personalidade da professora é que predominam.” (DeVries; Zan, 1998, p. 31).
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Nestas classes, pouca chance há de desenvolver-se a autonomia, já que todas as decisões 
aparecem prontas restando às crianças somente obedecê-las sob o risco de punição caso isto não 
ocorra, este comportamento contraria a perspectiva de autonomia apontada pela BNCC ao afirmar que:

A imposição inviabiliza a democracia, pois confere aos alunos comportamentos considera-
dos adequados quando tutelados pelo adulto e não a problematização de valores próprios 
da reflexão e da ética. O conflito neste sentido é uma oportunidade para o exercício da de-
mocracia e não o contrário, então não há razão para evitá-lo “Por isso só é possível realizá-la 
como processo coletivo que implica relações de poder não autoritárias” (Brasil, 2017, p. 40).

Consonantemente, o RCNEI afirma:

“No dia-a-dia da instituição pode parecer mais fácil que o adulto centralize todas as deci-
sões, definindo o que e como fazer, com quem e quando. Essa centralização pode resultar, 
contudo, num ambiente autoritário, em que não há espaço para o exercício da ação autô-
noma. Oferecer condições para as crianças, conforme os recursos de que dispõem, dirijam 
por si mesmo suas ações, propicia o desenvolvimento de um senso de responsabilidade”. 
(Brasil, 1998 p.39).

O contrário ocorre no exemplo oferecido pela autora de uma sala de aula cuja autoridade foi 
centralizada em proibições e opressão, gerando interações pouco harmoniosas no ambiente esco-
lar, assim a prática educativa por vezes favorece a violência, tanto física, quanto verbal por meio de 
interações tensas ao invés do respeito mútuo e negociação.

“O professor pode influenciar a qualidade das interações das crianças de várias maneiras, 
inclusive oferecendo atividades que engendram a necessidade e o desejo de interagir pelas 
crianças e o apoio ativo à cooperação e negociação entre os alunos” (DeVries; Zan, 1998, 
p. 32).

Entendemos a relação entre autonomia e autoridade, não se pode negar a autoridade do edu-
cador, mas afirma-se antes de tudo que esta pode ser construída tendo como foco a responsabilidade 
de educar, apontada no RCNEI:

“Para favorecer o desenvolvimento da autonomia é necessário que o professor compreenda 
os modos próprios de as crianças se relacionarem, agirem, sentirem, pensarem e construí-
rem conhecimentos” (Brasil, 1998, p. 40).

A compreensão do professor é então de extrema importância no desenvolvimento da autono-
mia do aluno. Ser autônomo é uma prerrogativa de serem éticos.

A BNCC contribui com esta forma de ver a educação, e a demonstra quando preconiza:

“Mesmo nas séries iniciais é possível oferecer informações, vivências e reflexão sobre as 
causas e nuanças dos valores que orientam os comportamentos e tratá-los como produtos 
de relações sociais, que podem ser transformados” (Brasil, 2017, p. 41).

A complexidade do tema se revela quando professores ainda que bem intencionados com-
preenda que é sua obrigação ser autoritário em sala como única maneira de ensinar as crianças a 
lidarem com o mundo, o problema com esta visão é que a escola influencia o desenvolvimento social 
e moral quer pretenda fazer isso ou não. As ações estão sempre carregadas de sentido moral ainda 
que este não seja o desejo do educador, as crianças, porém percebem essas ações e as pressões 
a que são submetidas e reagem moldando a elas o seu caráter.

O Termo “Crianças Morais” é utilizado pelas autoras para definir:

Crianças que apesar de pequenas lidam diariamente com as demandas que afligem os 
adultos quanto á questões relacionadas à ética na medida em que “constroem seu senso de 
moral a partir das experiências da vida cotidiana” (DeVries; Zan, 1998, p. 37).
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Este termo não pretende rotular como éticas, as crianças seguem as convenções morais da 
nossa sociedade simplesmente por obediência, pois as crianças que agem motivadas apenas pelo 
desejo de alcançar aprovação do adulto, ainda não construíram suas regras morais, ainda que te-
nham algumas atitudes positivas e dignas de aprovação, não se pode afirmar a sua motivação para 
fazê-lo, as autoras estabelecem que “o comportamento pró-social sem a intenção moral não é moral” 
(DeVries; Zan, 1998, p. 39).

O termo também não se refere á crianças que têm bons hábitos ou age com polidez, a postura 
ética implica antes de tudo a relação com os demais se levando em conta o pensamento progres-
sivo infantil quanto o ponto de vista do outro, a despeito da dificuldade das crianças pequenas em 
reconhecerem os sentimentos e intenções das demais.

Neste aspecto, o professor é o regulador do ambiente onde estas interações ocorrem; quando 
utilizam autoridade em demasia promovem somente a obediência, em detrimento ao convívio mo-
ralmente adequado:

“O adulto geralmente cooperativo encoraja a auto regulação da criança por meio de princí-
pios auto construídos por ela própria. Os relacionamentos com os companheiros também 
influenciam a natureza do ambiente sócio moral da criança, quando as interações com os 
colegas são encorajadas pelo professor”. (DeVries; Zan, 1998, p. 65).

Assim a ação e reação dos adultos têm grande impacto no desenvolvimento moral da criança, 
desta forma:

“Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais expe-
riente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudá-
vel e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas” (Brasil, 1998, p.30).

O PAPEL DO PROFESSOR NO AMBIENTE FAVORÁVEL

Não é possível negar a relevância do papel do educador na formação ética do aluno, pois, “A 
implementação e/ou implantação de uma proposta curricular de qualidade depende, principalmente 
dos professores que trabalham nas instituições” (Brasil, 1998, p.41).

A atitude de respeito por parte do professor é descrita por DeVries; Zan (1998) como prer-
rogativa para o ambiente favorável ao desenvolvimento ético do aluno, neste ambiente se inclui as 
necessidades físicas, intelectuais e afetivas dos discentes.

Atitudes de repressão autoritária constitui-se um erro por parte do educador, conforme orien-
tação da BNCC:

“O erro didático seria o professor exigir silêncio “porque ele quer” ou “porque ele mandou”, 
como se sua vontade pessoal legitimasse tal exigência”. (Brasil, 2017, p. 40).

Sem, contudo considerar a movimentação e barulho como expressão de aprendizado, haja 
vista que se constitui uma manifestação natural das crianças e uma necessidade dela, portanto o 
RCNEI afirma:

“Assim, um grupo disciplinado não é aquele em que todos se mantêm quietos e calados, 
mas sim um grupo em que vários elementos se encontram envolvidos e mobilizados pelas 
atividades propostas” (Brasil, 1998 p.19).



161

Dezembro 2021Revista Territórios

Com o auxílio do educador, os alunos podem entender o sentido de comunidade, a importância 
das regras e do porque segui-las. Com a orientação do professor, as crianças podem discutir seus 
problemas e decidir em que espécie de comunidade desejam viver.

Para as autoras, o respeito ao semelhante é fundamental para o desenvolvimento de atitu-
des éticas, um dos importantes objetivos do professor é mediar situações de modo que as crianças 
mesmo pequenas sejam capazes de pensar além de suas próprias expectativas reconhecendo a 
existência do outro,

“tendo conquistado este objetivo, tentamos, então, ajudar as crianças para que pensem 
sobre a resolução de questões morais de forma justa para todos os envolvidos, gerando e 
avaliando possíveis soluções para todos os participantes” (DeVries; Zan, 1998, p. 181).

Respeito mútuo, diálogo e justiça, são atributos descritos na BNCC como passíveis de serem 
aprendidos, desta forma atribui-se ao professor a responsabilidade de fazê-lo, já que se espera que 
o aluno seja capaz de acatar, dentre as possíveis soluções para os conflitos e disputas que vivencia 
a mais justa do ponto de vista ético, como critério de decisão – ainda que mediante a intervenção 
do professor.

Desta forma, a BNCC estabelece de forma bastante clara as atribuições do professor quando 
especifica:

“Para o professor a escola não é apenas lugar de reprodução de relações de trabalho alie-
nadas e alienantes. É também, lugar de possibilidade de construção de relações de autono-
mia, de criação e recriação de seu próprio trabalho, de reconhecimento de si, que possibilita 
redefinir sua relação com a instituição, com o Estado, com os alunos, suas famílias e comu-
nidades” (Brasil, 2017, p. 38).

A ÉTICA NA PRÁTICA EDUCATIVA NA: PRIORIZANDO A PERSPECTIVA CULTURAL

Ao refletirmos sobre a educação faz-se necessária à compreensão do contexto social na qual 
ela está inserida, pois ela será um reflexo deste contexto, com suas lutas, ideais e culturas distintas 
que a caracteriza por meio das relações, assim assumimos que a educação baseia-se na cultura, é 
uma forma de transmissão dela e ainda que cultura seja toda a transformação gerada pelo homem, 
e não como pensam alguns, uma forma de erudição.

Neste aspecto Rios (2000) afirma que “não há sociedade sem cultura e não se fala em cultura 
sem a referência a uma relação social” (Rios, 2000, p.30). Esta cultura que movida pela necessidade 
do homem se reinventa e se readapta para gerar maior conforto ou garantir a sobrevivência, assim 
todos os homens são cultos porque todos partilham cultura, valores e crenças, transformam e são 
transformados ao longo da vida. Neste sentido:

“A cultura, enquanto elemento de sustentação da sociedade e patrimônio dos sujeitos que a 
constituem, precisa ser preservada e transmitida exatamente porque não esta incorporada 
ao patrimônio natural. As diversas instituições sociais têm como objetivo primordial a preser-
vação e a transmissão da cultura” (Rios, 2000, p. 34).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Apresentamos uma breve reflexão sobre a importância de uma educação em valores éticos e 
morais na Educação infantil. Foi discutido o conceito de ética sob o ponto de vista de vários autores, 
com a ideia de que para alcançarmos a felicidade e vivermos bem em sociedade depende da postura 
ética e das escolhas que fazemos do modo como agimos na sociedade, ou seja, as ações virtuosas 
é o caminho para vivermos bem.

O pensamento ético busca julgar o comportamento humano dizendo o que é certo e o que 
é errado. Compreendemos que para a construção de sujeitos éticos, é fundamental uma educação 
pautada nos princípios éticos, pois Kant explica de forma clara que é pela educação que se formam 
homens sábios.

A educação trabalha no homem, sua habilidade, sua prudência e sua moralidade. Com base 
nessa reflexão, a escola se torna um espaço de humanização, visando à formação integral do indiví-
duo não como um ser fragmentado e sim como um todo. Para Jean Piaget, a autonomia da criança é 
desenvolvida aos poucos, a ética nas crianças começa a partir do momento em que ela é estimulada 
a desenvolver a sua autonomia. Sendo assim ela estará construindo seus próprios valores. Desen-
volvemos um olhar mais atento com relação à formação e identidade do profissional da educação, 
visto que o desenvolvimento e enriquecimento de competências são fundamentais para se alcançar 
uma educação de qualidade.

O profissional da educação precisa assim progredir a cada vez mais na sua profissão para 
assim atender as necessidades dos alunos. Sendo assim, adotar uma postura reflexiva nesse pro-
cesso de ensino e aprendizagem se torna relevante.
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RESUMO

O presente trabalho destaca-se como uma revisão bibliográfica que abarca conhecimentos fun-
damentais na área da educação, passando pelas áreas de gestão escolar e da psicopedagogia. A 
discussão traçada visa responder ao seguinte questionamento: Preocupada em trazer à baila im-
portantes questões éticas referentes à construção de uma sociedade mais justa, mais solidária por 
meio dos processos educacionais, este artigo aborda o tema da qualidade da educação inclusiva 
pensado sobre a ótica de dois profissionais educadores, o gestor democrático e o psicopedagogo 
institucional (escolar), sem esquecer-se do papel fundamental que o professor também desempenha 
para a construção de valores éticos por parte de educandos.

Palavras-chave: Gestão Escolar Democrática; Psicopedagogia Institucional; Formação cidadã.

INTRODUÇÃO

Vivemos em um mundo em constantes transformações baseadas “nos processos de integração 
e reestruturação capitalista mundial” (LIBÂNEO, 2008), na qual novos paradigmas são introduzidos 
em nossa sociedade produzindo mudanças em todos os setores, inclusive nos sistemas de ensino e 
nas escolas. As novas realidades observadas a partir dessas transformações nem sempre produzem 
fenômenos que de fato contribuam para a melhoria das condições sociais, econômicas, políticas, 
culturais e geográficas das nações.

Ao contrário, muitas delas geram subjugo, crises ambientais e éticas, problemas socioculturais, 
dentre eles o aprofundamento das desigualdades sociais e supervalorização de algumas culturas 
em detrimentos de outras, assim como problemas discriminatórios quanto ao gênero, a etnia e, até 
mesmo, a questões biológicas referentes ao desenvolvimento físico, psicológico e cognitivo patoló-
gico. Refletindo sobre o contexto de crise de valores e de exclusão social vivida em nosso mundo, 
e pensando em como superar esses problemas experimentados em nossa sociedade a partir dos 
processos educacionais, levantou-se a hipótese de que a escola que experimenta o processo de 
gestão democrática, associado a um trabalho psicopedagógico, pode apresentar maior eficiência e 
eficácia na promoção de uma educação de qualidade e cidadã mais equitativa.

Isso porque, acredita-se que a escola deve fazer frente a essas realidades, aproveitando o que 
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é (re) produzido de bom, como por exemplo, os avanços tecnológicos e científicos, a maior integração 
mundial, mas também sendo um local de luta contra as adversidades do sistema, promovendo uma 
formação de qualidade social, sendo um ambiente de inclusão e de valorização das questões éticas.

Do mesmo modo que, se vê o psicopedagogo institucional como um profissional que agrega 
conhecimentos sobre as mais variadas formas de aprendizagem humana, sendo sua contribuição 
imprescindível nessa luta. Entende-se que uma escola onde os processos de gestão sejam parti-
cipativos e democratizados haverá uma maior possibilidade do desenvolvimento cidadão do aluno, 
buscando melhorias na qualidade de ensino, dando voz a todos os segmentos que constituem o 
ambiente escolar, visando à formação de valores e o alcance das metas educativas por parte de 
toda pessoa que deseja forma-se, independentemente de sua situação sociais, cultural ou biológica.

Como pode ser observado, o presente trabalho versa sobre questões relevantes acerca da 
promoção de uma educação de qualidade, com base na formação cidadã, na construção ética e na 
inclusão de alunos em situação de pobreza e com dificuldades de aprendizagens, pensando sobre 
a ótica da educação interdimensional, de Antônio Carlos Gomes da Costa, e dos quatro pilares da 
educação, do Relatório de Jacques Delors.

Para realizá-lo, elaborou-se uma revisão bibliográfica, na qual o tema foi pensado sob o olhar 
da ação psicopedagogia em conjunto com a equipe de gestão escolar, buscando demonstrar como 
esses profissionais, por meio de seus saberes, habilidades e competências, podem juntos intensificar 
os meios de desenvolver uma educação de qualidade e inclusiva, visando à formação integral do aluno.

Pretendendo responder em suas linhas ao seguinte questionamento – A psicopedagogia e a 
gestão democrática têm potencial de transformação social por meio da promoção de uma educação 
cidadã de qualidade? Traçou-se quatro objetivos para a realização deste trabalho, sendo um geral e 
três específicos. O objetivo geral é investigar o trabalho da equipe de gestão, a fim de demonstrar sua 
contribuição para a formação cidadã do alunado e para a prática da educação inclusiva, a partir da 
estimulação de um trabalho conjunto entre gestores e psicopedagogos, promovendo uma educação 
de qualidade social, integrada, interdimensional e fundamentada na construção de valores éticos 
fundamentais para redução de alguns dos problemas socioculturais vivenciados na atualidade. E 
está apoiado na construção de três objetivos específicos, sendo eles: Demonstrar que a equipe de 
gestão tem papel fundamental na inclusão de alunos e na formação de cidadãos críticos e reflexivos, 
com base na construção de valores éticos na escola, viabilizando a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária; Analisar a atuação do psicopedagogo na instituição escolar, dimensionando 
seu trabalho com as formas de aprendizagem humana e sua contribuição para a construção de uma 
escola inclusiva e da qualidade; verificar que, trabalhando junto com os psicopedagogos, a equipe 
de gestão escolar pode contribuir para a inclusão escolar e para o aumento da qualidade de ensino, 
transformando a escola em um local de formação intelectual e cidadã que prepara os alunos para 
atuarem de modo mais justo e equitativo, solidário e cuidadoso, em suas relações socioambientais.

Por se tratar de uma revisão de literatura que abarca duas áreas do conhecimento de forma 
integrada, buscou-se realizar o diálogo com autores do campo da educação, especialmente com 
aqueles que versam sobre os saberes referentes à gestão democrática da escola, sobre a psicope-
dagogia, educação inclusiva, educação para cidadania e formação de valores éticos. Sendo assim, 
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destacamos os trabalhos de Libâneo (2008), Perrenoud (2008), Chalita (2009), Costa (2008), Andrade 
(2011), Porto (2011), Bossa (2011) e Santos (2012) para fundamentação teórica do presente trabalho.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA FORMANDO CIDADÃOS

A Gestão Democrática, em nosso entender, é a concepção de organização e gestão escolar 
que mais colabora para que a escola cumpra com sua função social. Por esse motivo, dedicamos 
esse tópico para apresentar os aspectos mais relevantes da gestão escolar democrática, demons-
trando como eles contribuem para a formação cidadã dos alunos.

A escola é uma instituição social que precisa se adequar aos momentos vividos pela socieda-
de, perdendo e ganhando atribuições de acordo com as mudanças mais significativas que ocorrem 
nas bases sociais.

Conforme Penin e Vieira (2002) estamos vivendo um período de transformações sem prece-
dentes na história da humanidade, sendo nossa sociedade intitulada de sociedade do conhecimento, 
na qual o elemento central e de maior importância para a construção de nossos meios de vivência 
é o conhecimento. Desse modo, temos a centralidade da instituição escolar redefinida em nossa 
sociedade.

Ou seja, apesar de existirem diferenças quanto ao que se espera da escola (devido aos motivos 
supracitados), há um uníssono quanto a alguns aspectos. Por exemplo, a maioria dos autores que 
abordam esse assunto concorda que parte da função social da escola é formar cidadãos a partir do 
desenvolvimento pleno da pessoa, construindo conhecimentos, valores e atitudes.

Libâneo (2008) nos apresenta a seguinte definição para a função social da escola:

A educação escolar tem a tarefa de promover a apropriação de saberes, procedimentos, 
atitudes e valores por parte dos alunos, pela ação mediadora dos professores e pela orga-
nização e gestão da escola. A principal função social e pedagógica da escola é a de asse-
gurar o desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais pelo seu 
empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos processos do pensar, na 
formação da cidadania participativa e na formação ética. (LIBANEO, 2008, p. 137)

Formar cidadãos significa formar nossos alunos para o exercício pelo da democracia, para o 
cumprimento de seus deveres e busca incessante pelos seus direitos, a fim de que se tornem pes-
soas conscientes e comprometidas com o desenvolvimento justo, equitativo, solidário e sustentável 
da sociedade, do meio ambiente, de nossos modos de (re) produção sócio espacial.

Concordamos com Libâneo e outros teóricos da educação, crendo que superar as formas 
conservadoras de organização e gestão, adotando novas formas mais democráticas e participativas, 
pode ser um meio de contribuir para formação cidadã do alunado, auxiliando assim no cumprimento 
da função social escolar.

Para nós, a gestão escolar democrática contribui de forma significativa para a democratização 
da sociedade, a partir da formação cidadã dos alunos, visto que em seus moldes de atuação visa o 
exercício da participação consciente (da cidadania) na escola.
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A gestão escolar democrática traz para a prática algo que em muitas escolas tem ficado só 
na teoria, estimulando a participação de toda a comunidade escolar na organização e nos proces-
sos decisórios que envolvem o todo administrativo e pedagógico, gerenciando recursos humanos e 
materiais do modo a promover uma educação de qualidade, inclusiva e para a vida.

Quando, durante um processo de gestão escolar democrática, formas de participação da co-
munidade escolar são postas em prática, todos os segmentos que formam a escola reconhecem-se 
como construtores desse seu do espaço de vivência – sua escola – e certamente, levam para ou-
tras esferas de atuação social esse exemplo de participação, de cumprimento de deveres e direitos. 
Por isso acreditamos que os alunos que experimentam essa forma de gestão em suas escolas têm 
maior potencial para atuar também de modo participativa e consciente na sociedade, no trabalho, 
em família, no mundo.

Obviamente, a participação consciente e a formação de uma ideal de justiça, de solidariedade 
e de sustentabilidade socioambiental, só serão desenvolvidas plenamente, caso a gestão democrática 
seja igualmente justa, solidária e sustentável.

Os meios de envolvimento da comunidade na gestão escolar variam desde a formação dos 
conselhos de classe, conselhos escolares, associação de pais e moradores até a formação de grê-
mios estudantis.

Um gestor democrático viabiliza em sua escola a formação mais efetiva de cidadãos, traba-
lhando em conjunto com o professor, o coordenador pedagógico, com as instancias representativas 
da comunidade, e quem sabe com o auxílio de um psicopedagogo.

Vejamos no tópico a seguir a atuação profissional do psicopedagogo, para então entendermos 
como essa dupla, gestor democrático e psicopedagogo, pode proporcionar um ambiente escolar que 
foque a busca pela qualidade de ensino, pela inclusão e pela formação cidadã e ética do alunado.

A CONTRIBUIÇÃO DO PSICOPEDAGOGO PARA A QUALIDADE E INCLUSÃO EDUCACIONAL

A psicopedagogia é uma área do conhecimento científico que está debruçada sobre estudos 
do processo de aprendizagem humana, visando entender como se dá a construção da aprendizagem 
e a realizar intervenções neste processo de forma terapêutica ou preventiva.

No Brasil, os estudados psicopedagógicos iniciaram-se acerca de 30 anos atrás. Mas, em 
outros países, a psicopedagogia se destacou como área de estudo há mais tempo. Na França, lo-
cal onde seus estudos foram originados, a psicopedagogia já é reconhecida como ciência desde 
o século XIX, tendo como expoentes de seus estudos Pichon-Rivière, Françoise Dolto e Lacan. E 
na Argentina, países no qual a psicopedagogia ganhou mais força para os avanços científicos, os 
estudiosos Jorge Visca, Alicia Fernandez e Sara Paín se sobressaem como grandes nomes desse 
conhecimento, e muito influenciaram os estudos brasileiros devido à proximidade geográfica e ao 
fácil acesso a literatura (Bossa, 2011).

Tendo seu próprio arcabouço teórico, seus próprios métodos de prevenção, de diagnóstico e 
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de tratamentos terapêuticos, a psicopedagogia é uma área interdisciplinar do saber que buscou na 
Psicologia, na Psicanálise, na Pedagogia, na Linguística, na Fonoaudiologia e na Neurologia (campo 
de estudo da medicina) conhecimentos para formar seu escopo teórico, para definir seu objeto de 
estudo e para delimitar seu campo de atuação.

Composta por dois campos de atuação, institucional e clínico, a psicopedagogia estuda os 
padrões normais e patológicos de aprendizagem, buscando potencializar o ato de aprender nas es-
colas, nas instituições sociais, empresas, hospitais ou até mesmo fazendo sua intervenção na própria 
família, ou seja, na sociedade como um todo (Beauclair, 2009); podendo atuar de modo preventivo 
em instituições como escolas, hospitais e empresas, sendo está à chamada psicopedagogia institu-
cional, ou de forma curativa nos consultórios com atendimentos individualizados.

O psicopedagogo é um profissional que domina os atos que envolvem o processo de apren-
dizagem, podendo reconhecer formas de intensificá-lo, tanto em pessoas como padrões normais de 
aprendizagem, como em pessoas com padrões patológicos.

Como o nosso trabalho se dedica a escola e a busca da melhoria na qualidade do ensino, 
visando uma formação plural, ética, cidadã e para todos, desejamos apresentar esse profissional, 
como um agente que pode contribuir e muito para a formação de espaços de ensino com as carac-
terísticas citadas acima, auxiliando a equipe de gestão com a viabilização de práticas educativas que 
corroborem com o esperando.

A seguir apresentamos a Psicopedagogia Institucional, um dos campos do saber psicopeda-
gógico, e sua contribuição para a qualidade de ensino e para a inclusão.

A PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL: UM PASSO A MAIS EM DIREÇÃO À INCLUSÃO E A 
QUALIDADE

Como vimos a Psicopedagogia age diretamente nas instituições, podendo ser na família, em 
empresas, nos hospitais ou nas escolas. O trabalho desenvolvido pelos psicopedagogos nesses 
locais caracteriza-se pela intencionalidade das ações, buscando a construção do conhecimento por 
parte do sujeito, que nesse caso é a instituição com sua filosofia, valores e ideologias (Bossa, 2011).

Na instituição escolar o psicopedagogo pode trabalhar com vários segmentos da escola, 
sempre com foco no processo de aprendizagem, visando potencializá-lo.

Sabemos que a aprendizagem não ocorre somente na escola (podemos aprender em qual-
quer lugar onde haja estímulos para tal), no entanto não podemos negar que a escola é a principal 
responsável por grande parte da aprendizagem do ser humano.

Por isso, quando o psicopedagogo atua na escola, com práticas que estimulem os processos 
do ato de aprender, ele a auxilia no cumprimento de sua função social de socializar os conhecimentos 
disponíveis, promover o desenvolvimento cognitivo e a construção de regras de conduta, dentro de 
um projeto social mais amplo. (BOSSA, 2011).



169

Dezembro 2021Revista Territórios

Mas, com quem o psicopedagogo trabalha na escola? Como ele atua? Como pode contribuir 
para a inclusão escolar e para a qualificação dos processos? Segundo Bossa,

Pensar a escola, à luz da psicopedagogia, significa analisar um processo que inclui questões 
metodológicas, relacionais e socioculturais, englobando o ponto de vista de quem ensina e 
de quem aprende, abrangendo [...] a participação da família e da sociedade. (BOSSA, 2011, 
p.143)

Ou seja, o foco de trabalho psicopedagógico institucional é o modo como se aprende, englo-
bando não só os alunos em suas análises, como também professores, gestores, enfim educadores, 
na medida em que são eles os mediadores desse processo de construção.

A psicopedagogia busca melhorar as relações com a aprendizagem, melhorando a qualidade 
da construção da própria aprendizagem de alunos e educadores.

Assim, a atuação do psicopedagogo na escola pressupõe projetos que favoreçam a aprendi-
zagem, primando pela qualidade do ensino e pela inclusão de todos os alunos inscritos na instituição. 
Esses projetos podem ser:

Diagnóstico da escola. Busca da identidade da escola. Definições de papeis na dinâmica 
relacional em busca de funções e identidades, diante do aprender. Instrumentalização de 
professores, coordenadores, orientadores e diretores sobre práticas e reflexões diante de 
novas formas de aprender. Reprogramação curricular, implantação de programas e sistemas 
avaliativos. Oficinas para vivências de novas formas de aprender. Análise de conteúdos e 
reconstrução conceitual. Releitura, resignificando sistemas de recuperação e reintegração 
do aluno no processo. O papel da escola no diálogo com a família. (BOSSA, 2011, p.140)

Dominando questões referentes à aprendizagem, bem como metodologias e técnicas de 
trabalho junto à família e a outros profissionais, o psicopedagogo pode, por exemplo, junto a equipe 
gestora realizar trabalhos que diminuam a evasão escolar, conscientizando alunos e pais da impor-
tância do aprendizado e da escola.

Realizando o diagnóstico da escola, pode perceber os alunos que não estão conseguindo 
construir sua aprendizagem, pois apresentam alguma dificuldade ou problema de aprendizagem, ou 
até mesmo uma dificuldade escolar, e assim, sugerir práticas mediadoras alternativas aos professo-
res e gestores, favorecendo a participação desses alunos nos processos de ensino aprendizagem. 
Do mesmo modo que, podem sugerir e indicar, aos pais, profissionais para tratamento terapêutico 
mais específico, fazendo ele mesmo um acompanhamento diário dos alunos que apresentem tais 
problemas.

Outra ação seria a realização de palestras, oficinas e minicursos que auxiliem na qualificação 
da escola, a partir de suas análises, propondo manutenção de práticas exitosas de ensino, bem como 
sugerindo a reavaliação daquelas que não têm sido tão produtivas.

É importante lembrar que o psicopedagogo escolar não trabalha com os conteúdos programáticos, 
visto que esse é uma das tarefas dos professores. Seu trabalho é em outras instâncias educativas. 
Conforme observado em trabalho anterior,

O psicopedagogo trabalha com reflexões e colaborações acerca de grandes desafios vivi-
dos pela escola, propondo soluções para o fracasso escolar, modificações no currículo, no 
planejamento e nos processos avaliativos, agindo em conselhos de classe e reuniões de 
pais, buscando fundamentar o trabalho com projetos, associando a afetividade à construção 
da aprendizagem, atuando inclusive na formação continuada dos professores. (ANDRADE, 
2013, p.45)
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Por ser um profissional da aprendizagem, o psicopedagogo escolar desenvolve seus trabalhos 
com alunos, professores, gestores, famílias e demais membros da comunidade escolar, buscando 
construir habilidades e competências, desenvolvendo virtudes e potencialidades dos alunos, respei-
tando seus meios, condições e limites para conhecer, a fim de que a construção da aprendizagem 
seja de fato realizada por todos (ANDRADE, 2013).

Sendo assim, por atuar reduzindo e prevenindo o surgimento de dificuldades e problemas de 
aprendizagem e escolares, possibilitando e facilitando o processo de construção da aprendizagem 
por parte de todos os alunos, tendo eles condições consideradas normais ou patológicas de apren-
dizagem, acreditamos que o psicopedagogo colabora para a inclusão escolar.

Do mesmo modo que, por trabalhar com dados e diagnósticos da instituição, contribuindo para 
a constituição de práticas e metodologias mais amplas, socializadoras e significativas para os alunos, 
dentre outros motivos, cremos que este profissional é fundamental para a melhoria das condições e 
da qualidade da aprendizagem desenvolvida na escola.

Para nós, o psicopedagogo é um profissional que ao atuar na escola, auxilia a equipe gestora 
na busca pela qualificação e pela inclusão.

A EQUIPE GESTORA E O PSICOPEDAGOGO BUSCANDO FORMAÇÃO CIDADÃ, ÉTICA E IN-
CLUSÃO DE QUALIDADE

Nossa sociedade experimenta na atualidade uma grande crise. Costa (2008) afirma que mais 
do que uma época de crise, estamos vivendo a crise de uma época. (p.13). Sendo, uma das razões 
para tal, o esgotamento da razão analítico-instrumental dominante ao longo dos últimos séculos, a 
qual surgiu no Renascimento, tornou-se força hegemônica no Iluminismo e culminou na civilização 
industrial.

O autor explica que esse esgotamento é revelado a partir da incapacidade da modernidade, 
nascida do Iluminismo, de cumprir as promessas que marcaram o seu nascimento: liberdade, igual-
dade e fraternidade.

Vemos a razão, a ciência e a técnica em constante desenvolvimento. Observamos avanços 
em diversas áreas tecnológicas, como por exemplo, na automação industrial e na biotecnologia. 
Passamos por mudanças nos processos de produção, de organização do trabalho, de alterações 
nas concepções de Estado e das suas funções (hoje prevalece o modelo neoliberal), em paradigmas 
da ciência e do conhecimento.

No entanto, quando olhamos para os setores fundamentais da existência humana percebe-
mos que esse modelo de desenvolvimento aplicado na maioria das nações é socialmente injusto e 
perverso, economicamente desigual e ambientalmente degradante.

Ou seja, se por um lado o modelo de desenvolvimento hegemônico (Ocidental-Capitalista) 
proporciona uma revolução tecnológica sem precedentes históricos, promovendo o fortalecimento 
das nações mais desenvolvimentos e dos grupos sociais mais privilegiados; por outro lado aprofunda 
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as desigualdades e a exclusão social, gera grandes malefícios ao meio ambiente, sem contar com 
a crise ética vivenciada.

O fracasso desse modelo dominante de desenvolvimento é reafirmado pela situação de de-
gradação ambiental e pela persistência das injustiças sociais.

Mas, o que a escola pode fazer em relação a esse fato?

Nesse contexto de crise, a escola é muito importante, visto que é uma das instituições que 
mais impulsiona as transformações sociais, oferecendo meios cognitivos e operacionais aos alunos, 
afim de que se tornem cidadãos que saibam exercitar com consciência a sua cidadania. Libâneo 
(2008) nos chama atenção para esse fato.

As tarefas de construção de uma democracia econômica e política pertencem a várias es-
feras de atuação da sociedade, e a escola é apenas uma delas. Mas a escola tem um 
papel insubstituível quando se trata de preparação cultural e científica das novas gerações 
para enfrentamento das exigências postas pela sociedade contemporânea. A escola tem o 
compromisso de reduzir a distância entre a ciência cada vez mais complexa e a formação 
cultural básica a ser promovida pela escolarização. O fortalecimento das lutas sociais e a 
conquista da cidadania dependem de uma ampliação, cada vez maior, do número de pesso-
as que possam participar das decisões primordiais que dizem respeito aos seus interesses. 
(LIBÂNEO, 2008, p.56)

No entanto, para que o aluno consiga intervir no mundo de forma ética, buscando a demo-
cratização da sociedade, a redução das desigualdades, a inclusão social, a adequação das formas 
de desenvolvimento ao ideal da sustentabilidade, a escola precisa ressignificar suas práticas. Não 
cabe somente o ensino de conteúdos, a escola precisa trabalhar com base na formação conjunta de 
conceitos, atitudes, competências e habilidades. Um dos desafios da educação escolar no terceiro 
milênio é oferecer serviços e resultados de qualidade, a fim de que os alunos que passem por ela 
ganhem condições de exercício da liberdade política e intelectual. (LIBÂNEO, 2008).

Outro desafio seria a implantação dos Quatro Pilares da Educação, do Relatório Jacques 
Delors, “Educação: um tesouro a descobrir”, nas práticas educativas.

Os quatro pilares da educação mencionados acima são: aprender a ser, aprender a conviver, 
aprender a fazer e aprender a conhecer. Nesse ideal os educandos precisam desenvolver compe-
tências pessoais, sociais, produtivas e cognitivas, obtendo uma formação mais abrangente.

Costa (2008) ressalta que o legado iluminista para a escola já não dá conta dos desafios que 
os jovens devem enfrentar, uma vez que a base desse legado é o conteudismo. Para este autor, o 
desafio educacional está na integração das quatro dimensões co-constitutivas do humano: logos 
(razão), pathos (sentimentos), eros (desejo) e mytho (relação do homem com o mistério da vida e da 
morte). O que ele chama de educação interdimensional e apresenta como possível solução para a 
formação de alunos capazes de enfrentar os desafios de hoje.

O referido autor associa sua proposta educativa a algumas outras já existentes, uma delas é 
a proposta do Relatório Jacques Delors.

Para nós, o trabalho escolar como base no desenvolvimento integral do ser humano, se dá 
por meio de desenvolvimento conjunto de todas as dimensões, focando no desenvolvimento dos 
quatros pilares da educação e suas competências. Esse seria um modo bastante interessante para 
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alcançarmos os objetivos de formar cidadãos com base na ética, na inclusão e com qualidade.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, temos em seu 2º artigo a seguinte afir-
mação/garantia:

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, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996)

Como conquistar tais premissas senão por meio de uma educação integrada, a partir da com-
binação do processo de aprendizagem cognitiva, formativa, de conteúdos e do desenvolvimento de 
competências, habilidades e atitudes éticas por parte dos educandos.

Conforme podemos observar no Relatório Jacques Delors, cada aprendizado está relacionado 
à aquisição de competências específicas a cada atividade humana. Aprender a ser está ligado ao 
desenvolvimento de competências pessoais, aprender a conviver tem relação com as competências 
relacionais (sociais), aprender a fazer diz respeito a competências produtivas e aprender a conhecer 
àquelas relacionadas aos aspectos cognitivos.

Como o desenvolvimento dessas competências o aluno tende a pensar não só em si, mas 
também no outro e no meio que o cerca. Praticando ações que levam ao seu crescimento pessoal, 
individual com vias do mercado de trabalho e até mesmo de estudos posteriores, e a sustentabilidade 
socioambiental, atuando de forma mais justo, solidária, cuidadosa e competente em suas relações.

Com a educação sustentada por esses quatro pilares, baseados na formação de valores 
éticos, a escola tem mais chances de formar cidadãos planetários, pessoas que em suas relações 
socioambientais busquem justiça social, equidade econômica e sustentabilidade. Ou seja, seria um 
bom pivô para que as necessárias transformações sociais e ambientais começassem a tomar formar 
e proporções satisfatórias.

GESTORES E PSICOPEDAGOGOS NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: EM BUS-
CA DA QUALIDADE SOCIAL

Ao longo de toda a discussão percebemos que vivemos um tempo em que é urgente que a 
escola se faça nova! Assim como os padrões da qualidade escolar devem tomar novos rumos, visto 
que o aspecto do desenvolvimento intelectual não pode ser p único elemento de análise/aferição 
para medir a qualificação escolar.

Frente às realidades apresentadas anteriormente, sejam elas positivas e de crises, é neces-
sário que a escola dinamize processos organizacionais e educativos que contemplem o desenvolvi-
mento integral do ser, tanto do ponto de vista cognitivo como do operacional. Em Libâneo temos a 
afirmação de que:

A escola necessária para fazer frente a essas realidades é a que provê formação cultural 
e científica, que possibilita o contato dos alunos com a cultura, aquela cultura provida pela 
ciência, pela técnica, pela linguagem, pela estética, pela ética. Especialmente, uma escola 
de qualidade é aquela que inclui, uma escola contra a exclusão econômica, política, cultural 
e pedagógica. (LIBANEO, 2008, p.51)
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Neste trabalho, em consonância com Libâneo (2001), Costa (2008) e Demo (1998), dentre 
outros teóricos, enfatizamos que os objetivos elencados, que a função social da escola, bem como 
a educação fundamentada nos quatro pilares de Jacques Delors (2000), só é viável se as mudanças 
implementadas na estrutura da escola e nos processos educativos estejam baseadas, além dos 
aspectos já referenciados nos capítulos anteriores, na busca pela qualidade social da educação.

Em muitas escolas e até mesmo por parte do próprio governo, o padrão para aferir o grau de 
excelência da escola é o da qualidade total. Noção vinda da concepção neoliberal, que tem por obje-
tivo o treinamento de pessoas para serem competentes no que fazem, dentro de uma gestão eficaz 
de meios, com mecanismos de controle e avaliação dos resultados, visando a atender a imperativos 
econômicos e técnicos. (LIBÂNEO, 2008).

Decorrente de uma concepção economicista e empresarial, esse padrão de qualidade total 
é, por vezes, excludente. Hipervalorizando a formação cognitiva dos alunos, deixa a margem o de-
senvolvimento das demais dimensões fundantes do ser. Sendo uma noção avaliativa que traz refe-
renciais unilaterais, não se encaixa para dimensionar a qualidade de uma escola que uma formação 
integral do aluno.

A noção de qualidade social, oposta a de qualidade total, é mais abrangente, levando a uma 
análise mais profunda do crescimento do aluno, além de ser uma referência que prima pela inclusão 
pedagógica.

A qualidade social do ensino ocorre quando existe qualidade cognitiva e operativa no processo 
de aprendizagem de uma escola que inclua a todos.

Educação de qualidade é aquela que promove para todos os domínios de conhecimentos 
e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais necessárias ao aten-
dimento de necessidades individuais e sociais do aluno, à inserção no mundo do trabalho, 
à constituição da cidadania, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária. (LIBÂNEO, 2008, p.66)

No referencial de qualidade social temos a inter-relação da qualidade formal e da qualidade 
política, buscando desenvolver um nível ótimo dos meios, instrumentos e procedimentos, desen-
volvendo a capacidade de saber pensar para melhor intervir no mundo – qualidade formal – e de 
construir valores sociais, com fins éticos para que o aluno possa interver na realidade visando o bem 
comum – qualidade política – (DEMO, 1998).

Para tanto, a escola precisa ser reorganizada. O currículo, a gestão e organização escolar, 
a avaliação, o trabalho de professores e do psicopedagogo escolar deve estar voltado para que o 
aluno aprenda e desenvolva suas habilidades, competências e atitudes que os tornem sujeitos de 
suas ações, e que estas sejam justas e sustentáveis.

A busca da qualidade escolar está na conjugação de vários objetivos e estratégias.

É necessário alertar que a organização das escolas, as mudanças nas práticas de gestão, 
[...], por si só, não resolvem os problemas do ensino [...]. Do mesmo modo, é insuficiente jul-
gar a qualidade da escola apenas pelo nível de seus produtos [...]. Também é insuficiente, no 
âmbito das escolas, apenas a aferição do desempenho intelectual dos alunos por meio de 
provas e exames, porque os resultados da aprendizagem dizem respeito não só à dimensão 
cognitiva, mas, também, às dimensões afetiva, estética, ética, física. (LIBÂNEO, 2008, p.68)

Cabe aos profissionais que atuam na escola a promoção de uma educação interdimensional, 
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que favoreça a formação de cidadãos críticos e reflexivos, sem excluir nenhum aluno do processo.

Sabemos que todos os profissionais são importantes, mas que queremos ressaltar o gestor 
democrático e o psicopedagogo e sua importância para a constituição desse processo de mudança 
escolar. Baseados nas características próprias de sua profissão e atuam na escola, apresentaremos 
abaixo pontos nos quais essa dupla poderia agir, a fim de auxiliar a conquista dos objetivos, que um 
ensino focado na busca pela qualidade social apresenta.

Obviamente não esgotaremos as possibilidades de atuação desses profissionais, este não é 
nosso objetivo. Abriremos um caminho de estudo científico que contribua para pensarmos meios e 
agentes transformadores do ambiente escolar, e consequente da sociedade, a partir da formação 
integral do alunado.

O psicopedagogo, por ser um profissional cuja ciência é baseada no estudo da aprendizagem 
humana normal e patológica, atua na busca pela educação interdimensional e pela qualidade social 
da educação, assegurando que a aprendizagem seja significativa para todos os alunos. Trabalhando 
junto com os professores para que nenhuma dificuldade, síndrome ou transtorno perpasse as situações 
de aprendizagem de forma que o aluno não consiga aprender ou que até mesmo evada da escola.

A partir de seus conhecimentos teóricos e metodológicos o psicopedagogo tem potencial de 
reduzir as barreiras na aprendizagem pensando junto com os professores formas de atuação que 
possibilitem a elevação do nível escolar para todos, bem como viabilizando condições equitativas de 
escolarização para todas as crianças.

Ministrar cursos sobre padrões de aprendizagem, disponibilizar e promover a socialização de 
técnicas de ensino-aprendizagem que auxiliem a formação de todos como sujeito de seu próprio 
aprender, é apenas alguns dos meios de desempenho deste profissional.

O gestor democrático, com suas habilidades e competências que estimulam a participação de 
todos os segmentos na vida escolar, têm grande importância na reformulação da escolar. Podendo 
contribuir para a concretização de várias características de uma educação escolar de qualidade social, 
que mira a formação ética e cidadã dos seus alunos, sem perder de vista a dimensão intelectual do 
processo. Dentre elas destacamos apoiados nas ideias de Libâneo (2008):

• Desenvolvimento de processos de formação para a cidadania, possibilitando aos alunos a 
preparação para a participação na vida social, política e econômica do país, contribuindo 
para o fortalecimento da sociedade civil. Por meio da educação para a responsabilidade, 
participação e formação de lideranças;

• Cuidando junto aos professores para que a formação de qualidades morais, traços de 
caráter, atitudes, convicções, sejam baseados em ideais humanistas e ambientais;

• Assegurando que a escola onde trabalha seja inclusiva, com oportunidades justas e soli-
dárias para todos aprenderem;

• Garantindo formação de base propícia para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
operativas e sociais, almejando a preparação para o mundo do trabalho tecnológico e 
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comunicacional;

• Gerando integração cultural pelas vias da ciência, da técnica, da linguagem, da estética 
e da ética;

• Buscando meios de disponibilizar as condições ideias para que o trabalho dos professores 
ocorra de forma pertinente com a educação que se deseja construir;

• Vislumbrando a formação educativa por meio do ideal dos quatro pilares da educação: 
aprender a ser, a fazer, a conviver e a conhecer. Com o desejo de que a formação do 
alunado seja integra e integral, interdimensional.

Desta forma, cremos que os referidos profissionais em potencial de atuar na escola visando 
à transformação social, que se faz tão urgente, mediante promoção de uma educação cidadã, inter-
dimensional e de qualidade social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Preocupados com os problemas socioambientais e com as crises atuais, geradas, principal-
mente, pelas escolhas produtivas e modelos de desenvolvimentos adotados por nossa sociedade, 
nos questionamos sobre quais caminhos ajudariam a solucioná-los.

Assim, pensamos na educação como um baluarte, que pode diminuir, quiçá por fim, a algumas 
dessas realidades sindrómicas, socialmente excludentes e injustas e ambientalmente degradantes 
vividas por nós, pelo caminho da formação cidadã, ética e inclusiva de nossos alunos.

Desenvolvemos esse trabalho visando apresentar um viés no processo educativo que nos 
levasse a possíveis resoluções para o problema destacado, partindo da análise da atuação de dois 
profissionais educadores: gestor e psicopedagogo.

Finalizamos nosso trabalho com a certeza de que promover uma educação interdimensional, 
cidadã, baseada no padrão da qualidade social, na construção de valores éticos e para todos, é uma 
chave para abrir portas fechadas pelo modelo de desenvolvimento ocidental-capitalista. E que a 
atuação profissional do gestor democrático e do psicopedagogo nas escolas é apenas um caminho 
para concretizar tais objetivos.
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RESUMO

O objetivo dessa pesquisa é identificar a importância da brincadeira e as múltiplas experiências 
no desenvolvimento pleno das crianças na Educação Infantil. Para ampliar o debate teórico buscou-se 
discutir as diversas funções da Educação Infantil historicamente. Delimitou-se sintetizar como essa 
modalidade de ensino, legalmente, passa a fazer parte do Ensino Básico. Atualmente, a sua função 
é de educar e de cuidar, fatores indissociáveis para se organizar o processo educativo. Para elaborar 
uma proposta curricular, nessa etapa, é necessário planejar e organizar os espaços e os tempos, 
há necessidade de diversos ambientes para as crianças expandirem-se em todas as dimensões. A 
brincadeira e as múltiplas experiências são instrumentos metodológicos na Educação Infantil, por 
meio deles as crianças poderão expandir suas habilidades e suas capacidades, favorecendo as 
sinapses cerebrais. Utilizou-se para o agrupamento da coleta de dados uma trajetória metodológica 
via uma pesquisa descritiva e bibliográfica. Constatou-se como consideração final a relevância da 
brincadeira e das múltiplas experiências como expressão da infância, trazendo um grande benefício 
para o desenvolvimento pleno das crianças na Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Criança; Brincadeiras; Experiências Múltiplas.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil faz parte da primeira infância e é um espaço em que a criança está em 
pleno desenvolvimento. A brincadeira é um instrumento fundamental para articular os saberes cons-
truídos culturalmente. No entanto, historicamente, a Educação Infantil passou por diversas funções. 
Na atualidade ainda se observa parâmetros não adequados para se abordar metodologicamente 
esses campos de experiências.

Dessa forma, o objetivo geral deste artigo foi identificar a importância das brincadeiras e as 
múltiplas experiências no desenvolvimento pleno das crianças na Educação Infantil. Para realizar 
essa trajetória, a sua estrutura embasou-se nos seguintes objetivos específicos: analisar as funções 
históricas da Educação Infantil; discutir a importância da organização de tempo e espaços na Edu-
cação Infantil; legitimar a brincadeira como referência para expandir as múltiplas experiências na 
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Educação Infantil.

Inicialmente, o presente trabalho retomou a reflexão sobre as diversas funções da Educação 
Infantil durante seu processo histórico. Relatou-se caminhos em busca de sua identidade, como pri-
meira etapa da Educação Básica. O educar e o cuidar atuando como alicerce do desenvolvimento 
infantil. Logo após, discutiu-se o valor da organização do tempo e do espaço para se concretizar uma 
proposta curricular na Educação Infantil. Demonstrou-se a importância do ambiente físico, funcional 
e temporal, fatores essenciais para ampliação das experiências das crianças. Por fim, ressaltou a 
brincadeira como expressão da infância e seus benefícios para expandir as múltiplas experiências 
embasadas teoricamente nos pressupostos de estudiosos da área. A brincadeira é um instrumento 
para ampliar as capacidades e as habilidades relativas às sinapses cerebrais.

EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMINHA EM BUSCA DA SUA IDENTIDADE

A Educação Infantil como experiência educativa tem uma longa jornada de funções, especial-
mente, para as classes populares. Bujes (2001, p.16) faz uma reflexão e aponta que “muitas vezes, 
a prática se volta para atividades que têm o objetivo de educar para submissão, o disciplinamento, 
o silêncio e a obediência”. Outro fator enfocado por essa autora, são as experiências voltadas para 
“escolarização precoce”, também disciplinadoras. O presente estudo busca apresentar a caminhada 
realizada pela Educação Infantil em busca de sua identidade. Resquícios dessa historicidade ainda 
se apresenta, em algumas salas de aula nessa etapa atualmente, pois seus campos de experiências 
não são articulados e não observam a totalidade da criança.

A especificidade da Educação Infantil não pode ser confundida com o modelo do Ensino Fun-
damental. Com o excessivo uso de papel e lápis, uso do jogo apenas em mesas nas salas para expor 
as crianças à alfabetização e à numeração precoce (BUJES, 2001). O corpo possui uma linguagem, 
portanto, precisa de uma organização de tempo e espaço, diferenciando-se para não se elaborar 
uma rotina repetitiva e sem ação primordial para a primeira infância.

Integraliza esses questionamentos, historicamente, Borges (1994), quando faz uma pequena 
síntese sobre a descaracterização da Educação Infantil. Analisa que, em decorrência dos fatores 
históricos e sociais, possui diversas funções em todo o país. Primeiramente, traz a função assis-
tencialista, quando a educação infantil para as classes trabalhadoras era um espaço de cuidar da 
criança, para liberar a mãe para suas atividades profissionais, subsidiar seus sustentos, portanto, a 
escola será como um cuidador para seu filho.

Outra funcionalidade apontada por Borges (1994, p.28) seria a função compensatória, isto é, 
para as classes populares compensarem os atrasos de desenvolvimento ocorridos devido às priva-
ções culturais e econômicas. A infância era vista nos padrões e nos valores da classe média e no 
domínio da classe dominante, como um “cursinho preparatório” para iniciação da alfabetização e do 
cálculo. Incorporava, dessa forma, para solucionar os fracassos do ensino fundamental.

A próxima função seria a terapêutica. Essa função responsabilizava a substituição da família 
e do profissional especializado nas resoluções de problemas de aprendizagem e distúrbios de difi-
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culdades mais complexas, ligadas a reações de ciúme, agressão, inibição, problemas de linguagem, 
dificuldades mais complexas, como as motoras e muitas outras.

As últimas funções abordadas por Borges (1994) são as que se referem às visões sanitárias e 
as nutricionais, que garantiriam um ensino de hábitos de higiene, assim como visavam a compensar a 
desnutrição infantil por meio de alimentos diferenciados, como por exemplo, as merendas escolares, 
fornecendo também atendimento odontológico, exames e profilaxia de verminoses.

Legalmente, com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei n. 9394/96), a Educação Infantil, pas-
sa a ser considerada com primeira etapa da Educação Básica, nesse momento, vem exercer duas 
funções: a de educar e de cuidar, revendo essas outras funções assistencialistas. Posteriormente, 
com a Constituição Federal em 1998, a educação das crianças de zero a seis anos passa a ser um 
direito do cidadão e dever do Estado, portanto, uma perspectiva educacional, como resposta aos 
movimentos sociais em defesa aos direitos das crianças (MATHIAS; PAULA, 2009).

Anteriormente, a Educação Infantil era denominada como educação pré-escolar, no Brasil 
essa expressão foi utilizada até a década de 1980, pois conceituava a Educação Infantil como uma 
etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no Ensino 
Fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação formal” (BRASIL, 2017, p.37).

Dessa forma, a Educação Infantil, de acordo com Faria (2007), mesmo com pouco tempo his-
tórico sobre o educar e o cuidar extradomiciliar, ao ser reconhecida como um direito da criança, faz 
parte da primeira etapa da Educação Básica. Por conseguinte, o trabalho pedagógico com crianças 
nesta faixa etária ganhou o reconhecimento e a dimensão enquanto parte do sistema educacional, 
pois irá atender todas as especificidades relativas ao desenvolvimento infantil e contribuindo para 
fortalecimento do exercício para a cidadania. O ato de educar e cuidar são indissociáveis e deverão 
ser planejados no cotidiano nos campos de experiências.

Com a implantação da Política Nacional de Educação Infantil (2006), conjuntamente com o 
MEC validou o cumprimento do preceito constitucional de descentralizar administrativamente, todas 
os envolvidos na sociedade para formulação de novas políticas públicas. Segundo Mathias e Paula 
(2009), esse documento foi um ato democrático de contribuição para crianças de zero a seis anos. 
Entretanto, ratificou-as como protagonistas e integrantes do sistema educacional. Fator que aumenta, 
paulatinamente, o número de matriculados pelo Censo Escolar.

Para consolidar uma Educação Infantil de qualidade é necessário rever as concepções de in-
fância e de pedagogia. Um autor que faz uma reflexão sobre essa visão é Faria (1999, p. 23), quando 
aborda que “a criança, assim, não é uma abstração, mas um ser produtor e produto de história e da 
cultura”. Deve-se olhar para a criança com um sujeito que é responsável pelo seu conhecimento, um 
possuidor de capacidades nas ações e iniciativas próprias. Dessa maneira, ela é um ser competente 
para produzir cultura no meio em que vive.

A natureza da criança é singular, pois ela tem um jeito específico de pensamento sobre o 
mundo. Ao estabelecer com os mais próximos as interações do seu meio, autêntica a compreensão 
sobre o mundo em que vive, portanto, as relações contraditórias explicitam por meio de brincadeiras, 
ou seja, traduzem seus anseios e desejos. Ao utilizar diversas linguagens constrói seu conhecimen-
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to, uma forma diferenciada para constatar suas hipóteses e ideias. As interações são fundamentais 
para a elaboração desses saberes, porque é a forma de criar, significar e ressignificar sua realidade 
circundante (BRASIL, 1998).

Para educar na primeira infância, Pannuti (2006), analisa a necessidade das instituições esco-
lares de Educação Infantil se tornarem acessíveis a todas as crianças, dado que isso seria um fator 
essencial para enriquecer a cultura e o desenvolvimento delas na inserção social. Para isso acon-
tecer, é preciso oferecer condições para que elas aprendam por meio de brincadeiras e situações 
pedagógicas bem planejadas pelos educadores, que articulem todos os campos de experiências.

A autora acima citada define o ato de educar como a organização de ações educativas relati-
vas a cuidados, brincadeiras e aprendizagens mediadas por adultos, ordenadas de forma integrada 
para a contribuição do desenvolvimento das capacidades infantis e de relações interpessoais. São 
momentos em que as crianças precisam estar com os outros desenvolvendo diversos aspectos, 
como: aceitação, respeito e confiança para expandir os conhecimentos da realidade social e cultural 
(PANNUTI, 2006, p.2).

Acredita-se, desse modo, em uma educação para que a criança seja autônoma, que possa 
participar efetivamente do seu desenvolvimento e processo de aprendizagem, ou seja, ser respeitada 
e entendida em sua condição. A criança é um sujeito histórico social, que faz parte de uma organi-
zação familiar, de uma sociedade e de uma cultura.

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E TEMPOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo Forneiro (1998, p.231), o espaço possui diversas concepções, mas uma definição 
mais comum seria uma extensão não definida, algo abstrato, ou seja, seria “como uma caixa de 
abstração para o adulto”. No entanto, para as crianças pequenas, é o espaço denominado como um 
lugar equipado é tudo que compõe, como móveis, cores, objetos, odores e muito mais coisas. Em 
síntese, no mundo infantil, o espaço abrange suas experiências e percepções. Já, o ambiente escolar 
possui diversas dimensões: física (como ele é organizado), funcional (como ele é utilizado), temporal 
(quando e como é usado) e relacional (as pessoas, as quais ele se relaciona).

Para se organizar um espaço na sala de aula de Educação Infantil, conforme Forneiro (1998, 
p. 241), é necessária a existência de critérios e de modelos de organização do espaço, mediação do 
professor, como também os elementos, que condicionam a sua organização. Portanto, todos esses 
elementos exigem um processo complexo. Cabe uma reflexão para os educadores sobre a compo-
sição desse ambiente de exploração de crianças pequenas.

Um outro pesquisador, Zabalza (1998), analisa também o desenvolvimento e a conceituação 
de ambiente e espaço e acentua três dimensões: a primeira está vinculada aos aspectos estéticos, 
isto é, um ambiente acolhedor, bonito; a segunda, aos aspectos funcionais, relacionados aos recursos 
disponíveis, para exercer uma função educativa; já a terceira dimensão, aos aspectos ambientais 
pertinentes ao frio, o calor, a segurança e a luminosidade.
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Dessa maneira, a Educação Infantil deverá ter características diferenciadas e particulares 
quanto à organização de espaço. A infância carece de expansão de espaços, de livre acesso, em que 
a criança possa se movimentar, viver e conviver para se desenvolver plenamente. A escola deverá 
ser um local de interação e de aprendizagem individual e coletivo.

No Brasil, para alicerçar uma Educação Infantil como um espaço favorável para aprendizagem, 
foram criados alguns documentos desde o momento que essa etapa foi considerada fazendo parte 
do sistema educacional. Destaca-se a Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil (BNCC, 
BRASIL, 2017), que subsidia os pressupostos teóricos embasados nas políticas atuais e elenca seis 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e 
conhecer-se. Essas diretrizes oferecem os pilares para as vivências e desafiam as crianças no pro-
cesso de construção de significados sobre si mesmas, dos outros e do mundo.

Para composição de uma proposta curricular aponta-se cinco campos de experiências, na qual 
asseguram os direitos de aprendizagem: o eu, os outros e o nós; o corpo, os gestos e os movimen-
tos; de traços, sons, cores e formas; escuta, fala pensamento e imaginação; e finalmente, espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações. Esses campos de experiências são momentos de 
escuta e comunicação com as crianças, permeando desde o seu nascimento e posteriores anos do 
seu crescimento (BRASIL, 2017).

A criança é vista no documento (BNCC) com as dimensões socioemocional, pois ela tem um 
papel de valorização e diferencial na sociedade. SEMIS (2020) argumenta sobre a importância de 
que as práticas educativas devam ser organizadas em brincadeiras e experiências múltiplas para 
que as crianças possam ser protagonistas das situações. Além do compromisso com a afetividade, 
um elemento chave para o desenvolvimento humano. Para ser eficaz, o projeto educativo deverá 
abordar práticas, que expandam as competências e habilidades socioemocionais.

Para consolidar uma ação educativa nesses moldes acima destacado, Pannuti (2006, p, 4), 
aponta a necessidade de que a Educação Infantil esteja embasada em um projeto educativo, ou uma 
proposta curricular comprometida com a cidadania e com a formação de uma sociedade democrá-
tica e não excludente. Deve, dessa forma, promover o convívio com a diversidade, característica da 
cultura brasileira. “Essa diversidade não envolve apenas diferenças culturais, étnicas, de hábitos e 
costumes, mas, também se refere às competências e particularidades de cada um”.

Primeiramente, a escola deverá conhecer a criança para desenvolver esse currículo e oferecer 
práticas mais significativas e democráticas. “A escola precisa considerar a criança em sua essência, 
não uma criança idealizada” (ARIÉS, 1978, p. 28), pois a criança presente no espaço escolar, produz 
cultura e conhece uma linguagem. Nascimento (2007) completa essa reflexão e aponta que um projeto 
educativo deverá materializar as ações cotidianas com propostas viáveis para todas as crianças, uma 
discussão que deverá envolver toda a comunidade escolar e não somente os professores.

Para elaborar esse ambiente escolar, a autora Nascimento (2007, p.16) ressalta a importância 
da criação de um espaço repleto de significações e aprendizagens. Assim, deverá se estabelecer 
como princípio a interação entre a criança com o “outro” e com o mundo que a cerca, mas para 
isso não seria necessário um currículo de listagem de conteúdos e objetivos a serem atingidos. “O 
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currículo é algo vivo e dinâmico. Ele está relacionado a todas as ações que envolvem a criança no 
seu dia a dia dentro das instituições de ensino” [...]

Dessa maneira, uma proposta curricular deve preparar o espaço para interações entre as 
crianças, sem a mediação direta dos educadores. Nela, os espaços de aprendizagem deverão ser 
constantes e criarem condições para que as crianças sejam protagonistas de todas as ações. Por-
tanto, serão um desafio para os educadores, pois terão que escutar atentamente o olhar sensível de 
suas produções, procurar entender sobre os seus conhecimentos e hipóteses para solucionar alguns 
problemas (NASCIMENTO, 2007).

Para o autor acima citado, Nascimento, (2007, p.16). “pensar o currículo e o cotidiano na 
Educação Infantil é um exercício que requer tanto uma tomada de consciência pessoal, quanto o 
fortalecimento da organização coletiva e estudo acerca do tema”. Deverá ser um exercício necessário 
para elaborar uma proposta pedagógica calcada coletivamente, no entanto, para ser efetivada requer 
muitas mudanças e reflexões.

BRINCADEIRAS E EXPERIÊNCIAS MÚLTIPLAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O ato de brincar acompanha a humanidade desde os primórdios de existência. No entanto, 
as pesquisas sobre os efeitos do lúdico na conduta do ser humano aconteceram no período do Ro-
mantismo (séculos XVIII e XIX). Atualmente, as teorias psicológicas discutem a brincadeira como 
elemento que participa da construção do conhecimento infantil, promovendo seu desenvolvimento.

Assim, a forma analógica, metafórica e exploratória, que acompanha toda conduta lúdica, 
propicia a aquisição de conhecimento, estimula o pensamento divergente, proporciona flexibilidade e 
novas explorações, adequando-se ao modo de vida atual caracterizado pela rapidez das mudanças e 
avanços tecnológicos. Em virtude de tais efeitos, o jogo infantil, a brincadeira e o brinquedo passam 
a ser visto como fatores que integram o projeto educativo.

As brincadeiras e os jogos são recursos metodológicos fundamentais na Educação Infantil, 
despertam o interesse da criança no processo de aprendizagem. A proposta curricular, nessa etapa, 
poderá ser organizada de forma lúdica para desenvolver experiências múltiplas. Estudos demonstram 
a relevância do jogo para o desenvolvimento infantil, pois representa uma forma de como a criança 
se relaciona com o mundo.

O estudioso Piaget (1896-1980) pesquisou o jogo na vida da criança e apontou que nos períodos 
sensório-motor (0 a 2 anos) e pré-operatório (2 A 7 anos) a criança tem a possibilidade de construção 
de novos conhecimentos sobre os objetos e suas qualidades, momento em que constroem noções 
de espaço e tempo e casualidade. Esse estudioso constata que a criança aprende brincando. Assim, 
os educadores poderão observar, desde cedo, por meio dos jogos de encaixe e de empilhamento, 
como as crianças exploram o mundo ao seu redor.

Uma outra concepção de jogo é abordada por Vygotsky (1896-1934). Para esse pesquisador, 
a criança se aproxima mais de sua zona de desenvolvimento real do que proximal. A brincadeira 
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é para esse autor é um modelo de situações que poderão ser vividas imaginariamente, ao que é 
denominado de jogo de faz de conta. Segundo São Paulo (2019, p.89), em uma visão vygotskyana:

a brincadeira de papéis também cria uma zona de desenvolvimento próximo para as crian-
ças [...] na brincadeira a criança sempre age como se fosse mais velha, tem atitudes que 
estão para além da sua média de idade. Este é um aprendizado importante para a autodisci-
plina, que se aprende naturalmente ao brincar — e não pela imposição do adulto.

Esse repertório de aprendizagem ajudará a criança a fazer, posteriormente, as atividades sem 
depender de outras pessoas. Para isso, é necessário que as práticas pedagógicas auxiliem nesse 
desenvolvimento e “o único tipo correto de pedagogia é aquele que segue o avanço relativamente 
ao desenvolvimento e o guia; deve ter por objetivo não funções maduras, mas as funções em vias 
de maturação” (VYGOTSKY, 1999, p.45).

Outro aspecto defendido pelo pesquisador acima citado é o papel da brincadeira no desen-
volvimento infantil. Para ele, o ato de brincar não se trata apenas de uma ação fútil, que se faz por 
prazer. Pois, a brincadeira traz desafios cognitivos fundamentais para ser compreendida como meios 
de construção da subjetividade e do conhecimento do mundo para a criança (VYGOTSKY, 1999).

Pesquisas da Neurociência na atualidade revelam a importância do brincar na primeira in-
fância. Nessa etapa, a ação lúdica poderá ampliar as sinapses cerebrais, aumentando a definição 
das capacidades e as habilidades do potencial intelectual e social da criança. Para Brandão (2011), 
a brincadeira oferece a reelaboração de situações, que trazem desafios, conflitos, pois auxiliam no 
desenvolvimento do raciocínio, da criatividade e levantamento de hipóteses. Destaca-se que, por 
intermédio da brincadeira, as crianças poderão desenvolver algumas capacidades como a atenção, a 
memória e a imaginação. “As crianças amadurecem também algumas capacidades de socialização, 
por meio da interação e da utilização de regras e papéis sociais.

A contribuição das brincadeiras é relevante na Educação Infantil. Brandão (2011) resgata a 
importância das atividades lúdicas enquanto contribuição para o desenvolvimento e a expressão 
corporal infantil. Destaca esse autor que via a tradição oral poderá ser levantado alguns costumes, 
rituais e traços culturais da comunidade, em que a criança pertence.

Para elaborar um projeto educativo, em que o brincar e as múltiplas experiências possam 
contribuir para o desenvolvimento das crianças é necessário planejar brincadeiras de faz de contas, 
narrativas infantis, atividades plásticas e teatrais para potencializar a participação de todos. Somente, 
assim, as crianças terão uma concepção de si, do outro e do universo social e cultural, que as rodeia 
(BRANDÃO, 2011).

Outro autor que explica essa potência adquirida pela brincadeira é Gobbatto e Horn (2015), 
quando aponta a importância de um ambiente organizado e planejado como elemento de promoção 
e de construção da autonomia moral e intelectual infantil. Desse modo, para estimular a curiosidade 
da criança é preciso trazer à tona as ideias que ela tem sobre a sua realidade, como elementos, que 
irão auxiliá-la a estabelecer interações mais complexas.

Por meio desses ambientes planejados pelos educadores, as crianças poderão articular 
múltiplas experiências, ou seja, terão abertas possibilidades para terem estimulada a exploração do 
conhecimento dos sons e dos movimentos, do brincar livremente, do coletar materiais e do vivenciar 
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recursos da natureza, enfim, utilizar-se de muitos materiais para ampliar seus potenciais criativos.

Para Barbieri (2012, p.18), “a imaginação e a criatividade das crianças não têm limites, o que 
favorece o desenvolvimento de sua potência e a exploração e apropriação de múltiplas linguagens, 
ampliando suas formas de expressão”. A brincadeira é uma linguagem da infância. A criança inter-
naliza seu mundo nesse espaço lúdico para exteriorizar seus sentimentos, medos e anseios diante 
a realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Infantil tem sua especificidade como primeira etapa da Educação Básica. É um 
espaço fundamental para a criança se desenvolver na totalidade. Desse modo, as atividades lúdicas 
deverão compor as propostas curriculares para que todos os campos de experiências sejam articulados 
nesse momento de aprendizagem. Nessas propostas educar e cuidar são processos indissociáveis 
fatores fundamentais para serem planejados no cotidiano.

As crianças necessitam de muitas experiências, nessa etapa, para explorarem as suas per-
cepções de mundo. Para organizar a rotina na Educação Infantil, a intervenção dos educadores nas 
questões de espaços e tempos é de fundamental importância. Esse planejamento precisa pensar 
sobre os ambientes a serem explorados atentamente.

A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento pleno das crianças para ampliarem suas 
múltiplas experiências. Na fase da Educação Infantil, cabe aos educadores elaborarem um espaço, 
em que elas possam estimular todas as suas capacidades e habilidades para expandirem suas sinap-
ses cerebrais. Tais estímulos são fatores essenciais para o aprimoramento de diversas capacidades 
como: atenção, memória e imaginação.

A presente pesquisa destacou a importância da brincadeira como um elemento de articulação 
dos saberes construídos social e historicamente. Conclui-se que, por meio do lúdico, os professores 
poderão ter uma ferramenta para desenvolver o conhecimento em todos os campos e estimular múl-
tiplas experiências para as crianças desenvolverem-se em todas as suas dimensões. O conteúdo 
dessa pesquisa é amplo e minucioso, deixando abertura para novos estudos com questionamentos 
na busca de entendimento e compromisso do desenvolvimento infantil.

REFERÊNCIAS

ARIÈS, P. História social da criança e da família. Trad. Dora Flaksman. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1981.

BARBIERI, S. Interações: onde está a arte na infância? 1ª ed. São Paulo: Blucher, 2012.

BORGES, T.M. M. A criança em idade pré-escolar. São Paulo: Ática, 1994.

BRANDÃO, F. Jogar e brincar. Diferentes olhares sobre o mesmo assunto. In: SÃO PAULO, Secretaria 



187

Dezembro 2021Revista Territórios

Municipal de Educação. Diretoria de Orientações Técnicas. Percursos de aprendizagem: Jogar 
e Brincar. A rede em rede: a formação continuada na Educação Infantil. Secretaria Municipal da 
Educação, São Paulo: SME/DOT, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Brasília: MEC/CNE, 2017. 
Disponível em: http://www.basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 03 dez. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Infantil, 
Brasília: MEC/SEEF, 1998, vol.1.

BUJES, M. I. E. Escola Infantil: pra que te quero? In: CRAIDY, C. ; KAERCHER, G. E. Educação 
Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001.

FARIA, A. L. G. de. A contribuição dos parques infantis de Mário de Andrade para construção de 
uma pedagogia da Educação Infantil. Educação e Sociedade, ano XX, n. 69, dez., p. 60-91, 1999.

FORNEIRO, L. I. A organização dos espaços na Educação Infantil. In: ZALBAZA, M. A. Tradução de 
Cheila Cristina Zaluca. Qualidade em Educação Infantil, Porto Alegre: Artmed, 1998.

GOBBATO, C.; HORN, M. da G. Souza. Percorrendo trajetos e vivendo diferentes espaços com crianças 
pequenas. In.: FLORES, L. R., ALBUQUERQUE, S. S. de. Implementação do PROINFÂNCIA no 
Rio Grande do Sul: perspectivas políticas e pedagógicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2015.

MATHIAS, E. C. B.; PAULA, S. N. de . A Educação Infantil no Brasil: avanços, desafios e Políticas 
Públicas. Interfaces: ensino, pesquisa e extensão, ano 1, n.º 1, 2009.

NASCIMENTO, A. M. de. Currículo e práticas pedagógicas na Educação Infantil. Caleidoscópio. 
Criança do Professor de Educação Infantil, Brasília, n.° 43, p. 13-17, 2007.

PANNUTI, M. R. V. Educação Infantil: fazer compreender. Salto para o futuro. Disponível em: http://
www.portal.mec.gov.br. Acesso em: 10 dez. 2021.

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação, Coordenação Pedagógica, Currículo da cidade: 
Educação Infantil, São Paulo, SME/COPED, 2019. Disponível em: http://www.educacao.sme.prefeitura.
sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/51927.pdf. Acesso em: 15 dez. 2021.

SEMIS, l. Guia para usar a BCNN de Educação Infantil. Nova Escola. 2020. Disponível em: http://
www.novaescola.org.br. Acesso em: 3 dez. 2021.

VYGOTSKY, L. S. Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico. Trad. Zoia Prestes, São 
Paulo: Martins Fontes, 1999.

ZALBAZA, M. A. Qualidade em Educação Infantil, Tradução de Cheila Cristina Zaluca, Porto 
Alegre: Artmed, 1998.

about:blank
http://www.portal.mec.gov.br
http://www.portal.mec.gov.br
http://www.educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/51927.pdf
http://www.educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/51927.pdf
about:blank
about:blank


Revista Territórios

188

RESUMO

Interdisciplinaridade é a integração de dois ou mais componentes curriculares na construção do 
conhecimento. A interdisciplinaridade surge como uma das respostas à necessidade de uma recon-
ciliação epistemológica, processo necessário devido à fragmentação dos conhecimentos ocorrido 
com a revolução industrial e a necessidade de mão de obra especializada. A interdisciplinaridade 
buscou conciliar os conceitos pertencentes às diversas áreas do conhecimento a fim de promover 
avanços como a produção de novos conhecimentos ou mesmo, novas subáreas. Interdisciplinari-
dade é a integração de dois ou mais componentes curriculares na construção do conhecimento. A 
interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as 
disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade 
e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e 
negociação de significados e registro sistemático dos resultados.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Disciplinas; Integração; Construção do Conhecimento.

INTRODUÇÃO

Neste artigo serão apresentadas as formas de aplicação dos conteúdos de matemática e ci-
ências naturais para os anos iniciais do ensino fundamental. Queremos com isso mostrar que tanto 
os ensinos de matemática quanto a das ciências naturais são de grande importância e como muitas 
vezes devido ao modo como é apresentado não é bem compreendido pelas crianças. Esse fator nos 
faz repensar nosso modo de ensinar e em alternativas simples que podem resolver tais dificuldades 
durante o processo de aprendizagem.

Ressaltamos alguns pontos que consideramos importantes para a construção do conheci-
mento nessas áreas disciplinares, que fazem parte do dia-a-dia de todos e que é fundamental que 
seja compreendida logo nos anos iniciais da vida escolar de todas as crianças.

Visamos construir uma prática educativa fundamentada, conhecendo a história da matemática, 
bem como da ciência, suas diversidades metodológicas de trabalho em sala de aula para o Ensino 
Fundamental, com estudos dos números e das operações, trabalhando com a curiosidade de seus 
alunos em relação à natureza e aos objetos e equipamentos tecnológicos com os quais as crianças 
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convivem e suas manifestações ao longo da história.

Neste contexto, a escola torna-se o lócus ideal de convivência e entendimento das diversas 
culturas. Ela propicia o encontro entre diversos saberes, desde que tenha como finalidade a práti-
ca transformadora, caso contrário, apenas mantém e reproduz a ideologia vigente. Para atingir tal 
finalidade ela precisa reconhecer no currículo o caminho, o poder que ele representa, não apenas 
o que ensinar ao educando, o conteúdo, mas também o que e como fazê-lo aprender, ou seja, os 
procedimentos atitudinais e processos, o saber fazer e enfim, os diversos saberes que circulam no 
cotidiano escolar.

Desta forma cabe ao professor utilizar aulas teóricas quanto à experiência concretas, discu-
tindo as relações do homem com a natureza e sua contribuição para formação de pessoas íntegras 
e autônomas.

Através deste, queremos desenvolver atividades e conceitos que levem as crianças e futuros 
educadores a investigar, experimentar e não apenas ouvir e repetir os conteúdos trabalhados em 
sala, cujos conhecimentos adquiridos sejam construídos, em relação direta com as operações que 
são capazes de fazer sobre a realidade, com as relações que está em condição de captar, compor 
e transformar com os conceitos que constrói progressivamente.

O cotidiano das práticas pedagógicas de professores leigos e alunos revela uma característica 
multicultural e multidisciplinar, ocupando espaços e tempos de ensino e aprendizagem diferentes dos 
espaços e tempos medidos e cronometrados pelo sistema oficial, que em oposição ao cotidiano onde 
a lógica do tempo da aprendizagem e da ação docente tem uma dinâmica própria. Neste aspecto, 
Lefebvre (1961), diz que há tempo social e tempos sociais distintos dos tempos biológicos, psico-
lógicos físicos e um espaço social diferente do espaço geométrico, físico e biológico e do espaço 
cotidiano que apresenta quatro dimensões distintas daquelas definidas por matemáticos e físicos: o 
tempo realizado, o previsto, o incerto e o imprescindível.

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS: UM CONVITE À INTERDISCIPLINARIDADE

Os saberes pedagógicos dizem respeito aos conhecimentos trabalhados ao longo da formação 
inicial do professor, os quais se tornam indispensáveis a esse profissional, desencadeando processos 
significativos e importantes para sua aprendizagem, já que é existente em nosso meio a necessidade 
de formar docentes capazes de questionar sua própria prática em um processo de reflexão-ação, 
vislumbrando a figura de um professor crítico, capaz de criar pontes e teias relacionais entre a área 
específica de ciências naturais e conhecimentos científicos. É preciso que esse profissional domine 
os conhecimentos específicos da disciplina que leciona para gerir a dinâmica das classes escolares, 
de modo que os alunos alcancem uma aprendizagem significativa, nos âmbitos pessoal e social, 
priorizando nesse conceito o desenvolvimento de saberes educacionais.

Ao mencionarmos conhecimentos científicos, podemos refletir também sobre a concepção 
de ciências proposta por Chassot que traz uma visão de ciências como uma das criações mais ex-
traordinárias do homem, a qual lhe confere, desde poderes de satisfação intelectual até a estética 
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que suas explicações lhe proporcionam, não obtendo ciência como lugar de certezas absolutas, pois 
seus conhecimentos científicos são parciais e relativos. Chassot nos mostra uma ciência que possa 
contribuir para controlar e prever as transformações que ocorrem na natureza, numa convivência 
harmônica, uma ciência que lembre a cultura do nosso tempo, numa postura mais holística, que 
contemple todo o indivíduo nos seus mais variados aspectos históricos, que apresenta dimensões 
ambientais, posturas éticas e políticas, dizendo-se que “Alfabetizar-se cientificamente significa a 
possibilidade de a grande maioria da população dispor de conhecimentos científicos e tecnológicos 
necessários para se desenvolver na vida diária, ajudar a resolver os problemas e as necessidades de 
saúde e sobrevivência básica, tomar consciência das complexas relações entre ciência e sociedade”.

Essa alfabetização ocorre de fato se o ensino da ciência contribuir para a compreensão de 
conhecimentos, de procedimentos e de valores que permitam aos estudantes tomar decisões e 
perceberem tanto as muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhoria da qualidade de 
vida quanto às limitações e as consequências negativas do seu desenvolvimento. Ser alfabetizado 
cientificamente é saber fazer ler a linguagem em que esta escrita à natureza.

A ciência vislumbra sua contribuição para o controle e a previsão das transformações da na-
tureza, a fim de preservá-la, questionando sobre uma postura voltada para o holístico – uma ciência 
que responda a totalidade do ser humano, aos aspectos históricos, às dimensões do ambiente e 
também as posturas éticas e políticas. Diante disso, é importante lembrar também que a ciência faz 
parte da cultura de muitos povos em que ela se lança a fim de melhorar as relações interpessoais e 
do ser humano, proporcionando a passagem de senso comum para o conhecimento científico.

A ciência é uma fada que nos proporciona conforto no vestir e na habitação, nos dá remédio 
mais barato e mais eficaz, ou alimentos mais saborosos e mais nutritivos, ou ainda facilita 
nossas comunicações. Ela pode ser, ou é também uma bruxa malvada que programa grãos 
ou animais que são fontes alimentares da humanidade para se tornar estéreis a uma segun-
da reprodução. (CHASSOT, 2003, p. 11).

Os ensinamentos não podem ser apenas conceitos que os alunos encontram em livros, os 
quais exigem muito da memória deles e pouco da ciência. Devem ser ensinamentos capazes de 
serem pensados, lembrados e colocados em prática, relacionados com a vida, com as experiências 
e com os conhecimentos anteriores. A aprendizagem deve ser fruto da integração de idéias, sen-
timentos, ações e soluções.

Desta forma é preciso integrar as disciplinas de modo estas favoreçam mudanças na cultura, 
nos aspectos de ver e sentir o mundo. Não se tratando, portanto, de “mais” conteúdos, nem de procurar 
organizar os conteúdos numa perspectiva interdisciplinar ou transdisciplinar, mais sim da formação 
de valores e padrões de conduta com espécie de “óculos” que qualifica o olhar dos professores para 
certos elementos da formação dos alunos.

A MATEMÁTICA E O ENSINO FUNDAMENTAL

A história da Matemática oferece relevante contribuição ao processo de ensino e aprendiza-
gem de nossos alunos, revelando a Matemática como a construção histórica em diferentes culturas.
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Estabelecendo comparações entre os conceitos e procedimentos matemáticos do passado e 
do presente, o professor pode apresentar ao aluno uma Matemática mais interessante.

Além disso, “conceitos abordados em conexão com sua história constituem-se veículos de 
informação cultural, sociológica e antropológica de grande valor formativo” (BNCC, 2017, 
p.45).

Retornando ao passado os homens viviam da caça, da colheita e do gado e com o aumento 
da população surge a necessidade de se organizar e efetuar cálculos rápidos e precisos, utilizando 
pedras, nós ou riscos em um osso.

Foi partindo dessa necessidade imediata que estudiosos do Antigo Egito passaram a repre-
sentar a quantidade de objetos de uma coleção através de desenhos – os símbolos. A criação dos 
símbolos foi um passo muito importante para o desenvolvimento da Matemática. Na Pré-História, 
o homem juntava 3 bastões com 5 bastões para obter 8 bastões. Hoje sabemos representar esta 
operação por meio de símbolos. 3 + 5 = 8, muitas vezes não sabemos nem que objetos estamos 
somando, por isso a necessidade de rever a história da Matemática. Mas como eram os símbolos 
que os egípcios criaram para representar os números?

O papiro Ahmes é um antigo manual de matemática, contém 80 problemas, todos resolvidos. 
A maioria envolvendo assuntos do dia-a-dia, como o preço do pão, a armazenagem de grãos de 
trigo, alimentação do gado. Observando e estudando como eram efetuados os cálculos no Papiro 
Ahmes, não foi difícil aos cientistas compreender o sistema de numeração egípcio. Além disso, a 
decifração dos hieróglifos – inscrições sagradas das tumbas e monumentos do Egito – no século 
XVIII também foi muito útil.

O sistema de numeração egípcio baseava-se em sete números-chave: 1 10 100 1.000 10.000 
100.000 1.000.000 Os egípcios usavam símbolos para representar esses números. Um traço vertical 
representava 1 unidade: Um osso de calcanhar invertido representava o número 10: Um laço valia 
100 unidades: Uma flor de lótus valia 1.000: Um dedo dobrado valia 10.000: Com um girino os egíp-
cios representavam 100.000 unidades: Uma figura ajoelhada, talvez representando um deus,valia 
1.000.000:

Todos os outros números eram escritos combinando os números-chave que segundo Nunes 
(2005),

... A ciência matemática é um produto cultural, resultado de uma longa evolução, e está em 
contínuo desenvolvimento. Essa ciência precisa ser transformada em um currículo que pos-
sa ser ensinado, e esse currículo deve considerar o atual momento de desenvolvimento da 
Matemática. Conceitos e instrumentos Matemáticos que não existiam no século passado, 
mas existem hoje, não podem ser ignorados, devemos nos perguntar como e quando esses 
conceitos serão ensinados. (NUNES,1995, p.11).

Hoje a base das aulas está em levar a turma a construir diversos caminhos para chegar aos 
resultados, o interessante é que durante esse processo haja registro, discussões e explicações sobre 
os caminhos encontrados.

Nesse contexto, o professor deixa de ser aquela figura que traz o conhecimento pronto e 
acabado, e passa a fazer parte integrante do grupo de investigação.

O homem de hoje vive em uma sociedade tecnológica e conturbada, crescem dentro de um 
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novo ritmo global de vida. São muito mais soltos na estrutura familiar e social, onde convivem com 
mais tensões, o desemprego e violência fazem parte do cotidiano.

A escola também tem sua dinâmica, seu ritmo, suas relações internas alteradas. O pacote 
instrucional antigo não se adapta às novas condições da sociedade e do aluno, já não funciona mais. 
É preciso incorporar mudanças necessárias a fim de que o principal objetivo do ensino da matemática 
e a grande competência que ele visa desenvolver seja a capacidade de pensar e a capacidade de 
resolver situações-problemas com autonomia.

Se considerarmos que o conhecimento deve ser construído, que a linguagem matemática deve 
ser adquirida pelo aluno, levando-o a incorporar os significados que as atividades de manipulação 
de material didático ou de vivência diária assumem, então, quando antes iniciarmos essa constru-
ção, mais tempos teremos para enriquecer os temas abordados tornando-os abrangentes onde o 
processo de aquisição do conhecimento matemático não se interrompa tão prematuramente como 
em geral acontece.

A matemática não é uma área do conhecimento que pertence só ao mundo das ideias e que 
serve de modelo para outra ciência, sendo um conhecimento em constante construção em um pro-
cesso vivo de interação com o mundo social.

Aprender a ensinar a matemática não é uma tarefa simples, pressupõe saberes diversos que 
devem articular um bom conhecimento dos conteúdos que serão ensinados, incluindo uma aborda-
gem histórica e epistemológica.

Resolver essas situações é relacioná-la a uma série de competências matemáticas que serão 
desenvolvidas não antes, mas durante o processo de construção de solução caracterizando aquisição 
de conhecimento em ação.

Contudo a história da matemática serve para situá-la como uma manifestação cultural de 
todos os povos, em todos os tempos, como a linguagem, os costumes entre outros e como tal di-
versificada nas suas origens e na sua evolução, mostrando que os estudos nas escolas é uma das 
muitas formas de matemática desenvolvidas pela humanidade. Destacando que essa teve sua origem 
nas culturas da antiguidade mediterrânea e se desenvolveu ao longo da Idade Média e somente a 
partir do século XVII se organizou como corpo de conhecimentos, com estilo próprio incorporada 
aos sistemas escolares das nações colonizadas tornando-se indispensável em todo o mundo em 
consequência do desenvolvimento científico, tecnológico e econômico avaliando as consequências 
socioculturais dessa incorporação.

CIÊNCIAS NATURAIS E O ENSINO FUNDAMENTAL

Para trabalhar com Ciências Naturais, o professor conta com a curiosidade de seus alunos 
em relação à natureza e aos objetos e equipamentos tecnológicos com os quais a criança convive. 
Ele deve se utilizar de atividades variadas, porque dessa forma os alunos podem entrar em contato 
com muitos temas ligados à aprendizagem científica e tecnológica.
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O ensino de Ciências Naturais deve ajudar o estudante a compreender o mundo em que ele 
vive. Para isso, o professor utilizará tanto aulas teóricas quanto experiências concretas. Esse ensino 
deve discutir as relações do homem com a natureza e contribuir para formação de pessoas íntegras 
e autônomas.

Desde os anos oitenta, pesquisas acadêmicas comprovam que as ideias e os conhecimentos 
trazidos pelos alunos quando eles chegam à escola têm papel fundamental no processo de apren-
dizagem, em especial no caso de Ciências. Mas os conhecimentos prévios só podem realmente 
ajudar a criança a aprender se o professor criar oportunidades para ela pensar e se manifestar. O 
envolvimento ativo da turma proporciona a ampliação e a modificação do que os estudantes já sabem 
a respeito de variados conceitos. Além de ser básico para aprendizagem dos procedimentos cientí-
ficos, tais como a observação de fenômenos, a coleta, a seleção e a organização de informações, 
o envolvimento do aluno é também importante para que ele incorpore valores éticos.

Os conteúdos propostos pela BNCC (2017) para o ensino de Ciências Naturais no primeiro e 
segundo ciclo estão organizados em três blocos: ambiente; ser humano e saúde; e recursos tecnoló-
gicos. Vários assuntos podem ser trabalhados dentro de um mesmo bloco. Pode-se também mesclar 
conteúdos de mais de um bloco com temas transversais. Por exemplo, o tema “cultivo de plantas” 
permite trabalhar os conteúdos dos blocos ambiente (como a planta se relaciona com o solo e a 
luz?), ser humano e saúde (quais plantas são alimentos em nossa região?) e recursos tecnológicos 
(como fazer uma horta?).

O professor poderá utilizar os enfoques dados pelos blocos temáticos para fazer seu plane-
jamento de acordo com as necessidades de sua proposta de conteúdos para a classe. Os temas 
poderão ser sugeridos por uma notícia de jornal, um filme, um programa de TV ou um acontecimento 
na comunidade.

Cada tema será desenvolvido na sala de aula por meio de atividades para sua exploração, 
sistematização e para a conclusão dos trabalhos. O uso de diferentes fontes de informação é muito 
importante. Os alunos devem fazer observações diretas no entorno da escola, observações indiretas 
em ilustrações ou filmes, experimentações, leituras variadas, trabalhos de campo em ambientes na-
turais ou em espaços de produção artesanal e industrial, alem de entrevistas. No final, sempre com 
a orientação do professor, eles devem organizar os conhecimentos que adquiriram. Os estudantes 
farão registros de suas atividades, com desenhos, esquemas e textos. Durante essas atividades, 
várias atitudes e valores éticos e humanos podem ser trabalhados.

Segue, portanto algumas capacidades básicas que os alunos precisam desenvolver nos pri-
meiros ciclos e algumas dicas da BNCC:

• Observar e registrar semelhanças e diferenças entre os ambientes, por exemplo: um lago, a 
sala de aula, entre outros, percebendo a presença de água, seres vivos, ar, luz, calor e solo.

• Estabelecer relações entre as características e o comportamento dos seres vivos e as 
condições do ambiente em que eles vivem valorizando assim a diversidade da vida.

O cultivo de plantas é excelente para que o aluno aprenda a valorizar a vida em suas diversas 
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formas. Para plantar, use pequenos espaços ou material como latas e caixotes.

• Fazer experimentos simples, materiais e objetos do ambiente para investigar algumas 
formas de energia e as características dos materiais. O ensino de Ciências não pode ser 
apenas teórico. As experiências são fundamentais.

Realizando essa atividade ajude as crianças a perceber que um lápis é composto de madeira 
e grafite, além de outros materiais, como verniz e tinta. Fale também do processo de fabricação da 
borracha escolar, feita a partir do látex.

• Utilizar as características e propriedades de materiais, objetos e seres vivos para fazer 
classificação.

• Formular perguntas e suposições coerentes, criativas e enriquecedoras sobre o assunto 
que esteja sendo tratado.

• Organizar e registrar informações, utilizando desenhos, quadros, esquemas, listas e pe-
quenos textos, sob a orientação do professor.

• Valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à saúde, em relação à alimentação e à 
higiene pessoal, desenvolvendo responsabilidade no cuidado com o próprio corpo e com 
o espaço onde vive.

Observe espécimes vivos de invertebrados como insetos (borboletas, formigas e besouro), arac-
nídeos (aranhas, escorpiões e carrapatos), diplópodes (piolhos-de-cobra) e quilópodes (centopeias).

Em um mundo em que o desenvolvimento científico está em toda parte, o ensino de ciências 
deve propor situações-problema e trabalhos que gerem reflexão, permitam participação ativa e te-
nham relação com o dia-a-dia. Um experimento sem observação, pesquisa e leitura é insuficiente 
para a aprendizagem.

Contudo é necessário desenvolver a alfabetização científica no ensino com as crianças, pois 
não podemos valorizar de forma exagerada o ensino de língua portuguesa e a matemática, nos 
esquecendo do conteúdo de ciências, desta forma o professor das séries iniciais deve considerar 
tal fato. O uso de diferentes metodologias por parte do professor indica a sua postura quanto à sua 
concepção de ciências a qual é repassada aos seus alunos, competindo a este atualizar seus co-
nhecimentos e redescobrir outros.

INTERDISCIPLINARIDADE: O ENRIQUECIMENTO DO ATO DE ENSINAR NA ESCOLA

A interdisciplinaridade atualmente é a palavra de ordem para as novas propostas educacionais 
no Brasil e no mundo, porém a maioria dos educadores não sabem o que fazer com ela, sentindo-se 
amedrontados com a possibilidade de sua implementação no sistema educacional brasileiro. Nos 
novos projetos para o ensino visivelmente percebe-se a falta de segurança que faz parte do novo 
paradigma emergente do conhecimento. Muitos estudiosos na tarefa de definir a interdisciplinaridade 
se confundem em meio à diferenciação de termos como: multi, pluri e interdisciplinaridade.
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Os currículos organizados pelas disciplinas tradicionais, em termos de ensino, conduzem 
geralmente os alunos a um acúmulo de informação, muitas vezes sem relação com a vida prática e 
profissional.

“O desenvolvimento tecnológico atual é de ordem tão variada que fica impossível processar-
-se com a velocidade adequada a esperada sistematização que a escola requer. Por outro 
lado, a opção que tem sido adotada, da inclusão de novas disciplinas ao currículo profissio-
nal, só faz avolumar-se as informações e atomizar mais o conhecimento.” (FAZENDA, 1999, 
p.16).

Há casos isolados em que educadores deixam de lado os conhecimentos tradicionalmente 
sistematizados e organizados e exploram indiscriminadamente, conhecimentos do senso comum, 
podendo gerar prepotências ainda maiores que o conhecimento científico. É necessário que haja 
uma inter-relação do senso comum com o saber científico, gerando uma nova racionalidade, privi-
légio de todos.

O que com isso queremos dizer é que o pensar interdisciplinar parte do princípio de que 
nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, pois, o diálogo com ou-
tras formas de conhecimento, deixando-se interpenetrar por elas. Aceita o conhecimento do 
senso comum como válido, pois é através do cotidiano que damos sentido às nossas vidas. 
Ampliado através do diálogo com o conhecimento científico, tende a uma dimensão utópica 
e libertadora, pois permite enriquecer nossa relação com o outro e com o mundo. (FAZEN-
DA, 1999,p.17).

No projeto em que verdadeiramente se instaura a interdisciplinaridade não se ensina, nem 
se aprende, vive-se e exerce-se. A principal característica da atitude interdisciplinar é a busca pelo 
conhecimento, a transformação da insegurança num exercício do pensar. A interdisciplinaridade cor-
responde à necessidade de superar a visão fragmentada de produção de conhecimento, produzindo 
coerência entre os múltiplos fragmentos que estão postos no acervo de conhecimentos da humanidade.

É preciso estabelecer o sentido de unidade, mediante uma visão de conjunto que permita 
ao homem ter sentido dos conhecimentos e informações, reconhecendo a identidade do saber 
multidisciplinar dos conhecimentos.

Para facilitar a transmissão e a absorção do conhecimento, os seres humanos dividiram o 
conhecimento em vários compartimentos, comumente chamados de disciplinas: comunicação e 
expressão, matemática, ciências, estudos sociais, artes, etc. - ou, alternativamente, português, ma-
temática, física, química, biologia, história, geografia, artes, filosofia - para não mencionar sociologia, 
antropologia, economia, etc.

O trabalho com a interdisciplinaridade na escola começa já nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. A imensa maioria das propostas curriculares que orientam o trabalho pedagógico dos 
professores de educação básica tem nas disciplinas acadêmicas tradicionais sua principal fonte de 
conteúdos e de organização dos conhecimentos. Já nas primeiras séries do fundamental, têm aulas 
de Matemática, Ciências, História, Artes e assim por diante. Mesmo que todas essas aulas sejam 
dadas pela mesma professora, cada uma tem seus momentos e formas de funcionamento próprias, 
além de conteúdos muito bem caracterizados.

Essas experiências escolares ensinam aos alunos, desde pequenos, que o conhecimento 
encontra-se organizado em compartimentos que, geralmente, não se relacionam. Na aula de Ma-
temática fazemos contas, na aula de Língua Portuguesa lemos e escrevemos, na aula de História 
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aprendemos a data dos principais fatos históricos e assim por diante.

Sendo assim, os (as) professores (as) devem se preocupar já nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, em incentivar os alunos a construírem relações entre os diferentes conteúdos presen-
tes nas diversas disciplinas do currículo. Conversar com os alunos de forma que percebam que a 
ciência também tem uma história, assim como o país, o estado, ou a comunidade. Mostrar que os 
problemas ambientais são, ao mesmo tempo, problemas de saúde, de Química e de Física, além de 
envolverem a ecologia e a Biologia como um todo.

Atualmente, a estratégia de ensino mais utilizada para o desenvolvimento de um trabalho 
pedagógico interdisciplinar são os projetos didáticos. Por meio dos projetos os professores podem 
introduzir o estudo de temas que não pertencem a uma disciplina específica, mas que envolvem 
duas ou mais delas. Os projetos didáticos são feitos com o propósito de construir boas situações 
de aprendizagem, nas quais se evite compartilhar o conhecimento, e dar aos alunos um sentido ao 
esforço de aprender.

Para que mudanças ocorram de forma significativa, é necessária outra forma de atuação 
dos educadores e seus pares. Uma atuação mais participativa, por parte de alunos e pro-
fessores, para construção de um conhecimento que faça sentido e tenha significado para os 
atores sociais envolvidos nesse processo. (Couto; Bonfim,2008, p.9).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, trouxemos a importância da educação no contexto das disciplinas de ciências e 
matemática, no nosso país como pratica social, que se estabelece nas relações política, econômica, 
sociais, culturais e educacionais.

Neste contexto, a escola torna-se o lócus ideal de convivência e entendimento das diversas 
culturas. Ela proporciona o encontro entre saberes, desde que tenha como finalidade a prática trans-
formadora - caso contrário apenas mantém e reproduz a ideologia vigente que a escola tenha como 
finalidade a prática transformadora, ela precisa reconhecer no currículo o caminho para atingir sua 
finalidade.

No entanto o que consideramos fundamental na questão de definição das disciplinas, bem 
como concerto não é apenas o que ensinar ao educando o conteúdo, mas também o que e como 
fazê-lo aprender, ou seja, os procedimentos atitudinais e procedimentais, o saber fazer, enfim, os 
diversos saberes que circulam no cotidiano escolar.

Sendo assim, ao pensarmos na prática no Ensino Fundamental, partindo da consciência de 
que os nossos alunos são sujeitos da história como possibilidade de se reinventarem e recriarem no 
mundo que estão inseridos, a nossa prática tomará outro rumo, terá outra finalidade, assumirá outro 
compromisso, configurar-se-á em outra maneira de aprender, entendendo, portanto, que a nossa 
função enquanto educador vai além do ensino de qualquer conteúdo e/ou disciplina.

O professor, na sua formação contínua, está sempre construindo seus conhecimentos, de acordo 
com necessidades e adequações. A experiência que o professor adquire a cada ano de trabalho e 



197

Dezembro 2021Revista Territórios

os conhecimentos construídos formam os saberes profissionais precisando assim, de um repertório 
de conhecimentos que garanta a legitimidade da profissão, lembrando que esse processo vai além 
da formação acadêmica, envolvendo os desenvolvimentos pessoal, profissional e organizacional.

É possível verificar através das bibliografias que pautaram esse artigo que a forma como ensino 
fundamental se organiza, suas características e especificidades possibilitando a nós realizarmos 
com clareza e eficácia, aproveitando os benefícios que a vivência da realidade escolar traz à nossa 
própria formação.

Cada etapa e modalidade de ensino têm suas particularidades e sua compreensão, tende 
apontar com maior pertinência os aspectos a observar, valorizar e evitar.
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