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A ESCOLA E O DESAFIO DO MÉTODO INCLUSIVO

ALEXANDRE ERNANI DOS SANTOS

RESUMO

Os profissionais da área da educação apresentam a cada mais esforços para a implementação da chamada 
Educação Inclusiva”. Mas o que de fato isto significa? Qual seria o método para uma atuação adequada e eficaz? 
É pelo incômodo e desafio que estas perguntas provocam que este estudo teve por objetivo realizar uma reflexão 
através de uma revisão bibliográfica para entendermos o progresso deste tema no Brasil. Afinal, em que termos da 
legislação já progredimos e quais são os passos e medidas para que a lei se torne de fato efetiva e real? Se faz 
necessário que estudos sobre esta temática ocorram afim de promover esclarecimento e a produção de métodos 
adequados para a implementação da inclusão de forma eficiente no sistema escolar. 

Palavras-Chave: Inclusão; Educação; Método. 

INTRODUÇÃO

A Educação é um processo que visa dar condições à criança para que se desenvolva e 

assim obtenha condições de ser tornar autônoma. Educar é semear. Para educar é necessário 

acreditar na criança, e a educação verdadeira é aquela que leva em conta o indivíduo total.

Neste sentido, este trabalho busca compreender aspectos importantes relacionados a 

educação e a inclusão escolar, considerando sua funcionalidade e assim, os desafios relacionados 

as práticas de ensino, como também a postura dos profissionais, gestores, pais e alunos.  

Segundo Mantoan (2003), a aplicação da inclusão escolar sem a devida capacitação dos 

professores e a estrutura pertinente transforma a escola em um depósito de crianças, em que se 

marginaliza aquelas que apresentam dificuldade, coloca os professores em situações de conflito 

mediante todos os alunos e frustra os pais por não apresentar a abordagem e atuação adequada.
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 Sendo assim, o que é escola inclusiva?  Como estabelecer na escola um espaço de 

reflexão sobre as diferenças, limitações e desafios em que estão submetidos todos os indivíduos? 

Como fomentar e criar atividades em se possa vivenciar possibilidades de superação? Estas são 

algumas das perguntas que invadem os profissionais que atuam na escola e que não devem 

intimidar-se, mas encarar o desafio a ser explorado e estudado cada vez mais intensamente.   

 Segundo Montessori (1949), o método de educação deve estar também baseado na 

observação, mas só pode haver sentido na observação quando há algo a ser observado. No 

caso, o comportamento e o desenvolvimento da criança. Ora, não será possível contemplar esses 

fatores, se a criança estiver inserida em um ambiente no qual ela é impedida de agir livremente, 

sempre forçada à imobilidade e ao silêncio. Montessori entenderá a abordagem tradicional como 

a subtração dos objetos a serem observados, pois não será possível constatar uma dificuldade, 

habilidade ou peculiaridade da criança em uma sala de aula em que todas as crianças fazem 

tudo exatamente da mesma maneira.

Neste sentido, a inclusão não deve ser encarada como um rótulo em que a criança é 

enquadrada em um espectro do qual não poderá se desligar. A observação consiste em 

levantar aspectos da criança e do ambiente que podem fazer com que suas potencialidades 

sejam exploradas e excluir atividades que não apresentem ressonância positiva. Isto se aplica 

a seu desempenho individual, bem como os comportamentos sociais que também devem ser 

analisados de maneira global e absorvidos pela sala de aula de maneira dinâmica e orgânica, 

pois cada aluno é vivo e apresentará a cada dia novas respostas e impondo a si mesmo e aos 

professores novos dilemas e desafios. 

Montessori (1949) reafirma que é necessário refletir sobre a existência dos métodos 

educacionais e como o professor deve estar preparado para confrontar os desafios relacionados 

à educação e a modernidade. Pois não há resposta pronta, o diferencial na atuação está 

relacionado ao embasamento teórico que ampara a prática profissional e os recursos estruturais 

para a atuação. Desta forma, para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico coerente e 

assertivo o professor deve estar pautado em um embasamento teórico que o permita refletir sobre 

suas ações, tornando possível a atualização continua de sua prática, bem como o capacitando 

a compreender as fases de desenvolvimento de seus alunos e a complexidade relacionada a 

diversidade em sua sala. 

Assim se verifica que após a graduação o professor adentra em uma nova fase. O impacto 
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com a sala de aula tornam perceptíveis as limitações que podem ser variadas: a falta de recursos; 

falta de conhecimento técnico; o engajamento com a estrutura pedagógica escolar. Desta forma, 

o profissional que não se utiliza de um método de ensino pode tornar-se desorientado em relação 

a sua prática profissional.

Sendo assim, este trabalho apresenta como objetivo uma reflexão teórica relacionada 

ao método e a prática pedagógica na atuação educacional e seus desafios, sua importância e 

embasamento teórico no desafio da implementação da educação inclusiva. Refletindo também 

sobre a prática pedagógica pautada em um método para fundamentar o trabalho do professor 

fornecendo recursos para os desafios na educação. 

FIGURA 1

        
              FONTE:  Internet.

 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Segundo o MEC (1998), precisamos entender os parâmetros e leis que amparam a 

inclusão escolar descrevendo seus princípios: 

• Toda pessoa tem direito a educação;

• Toda pessoa aprende; 

• O processo de aprendizagem de qualquer pessoa é singular; 

• O convívio no ambiente escolar beneficia a todos; 

• A educação inclusiva diz respeito a todos.

A partir deste parâmetro é possível verificar que o objetivo da Lei não é uniformizar ou 
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massificar o método de ensino, mas torna-lo acessível a todos considerando a singularidade 

de cada um e oportunizar a integração, e desta forma, a acesso de todos dentro do ambiente 

escolar com suas diferenças e limitações.  

O foco é abranger especialmente: os alunos com deficiência, alunos com transtorno global 

do desenvolvimento e superdotação, valorizando as diferenças e as integrando a sociedade. 

Provocando em cada membro da escola a empatia, o respeito e o direto de existir cada um com 

sua singularidade. 

Os parâmetros e regras colocados têm de estar vinculada a rede de apoio que compõem 

os profissionais da saúde que atendem a criança, bem como a família. Disto decorrerá um esforço 

continuo para todos em tornar funcional o que a norma propõe por regra, só indicar o direito a 

estar na escola não é o suficiente.  A prática exige um movimento continuo reflexivo e trabalho 

árduo constante, conforme descreve: 

O desafio, agora, é avançar para uma maior valorização da diversidade sem ignorar o 
comum entre os seres humanos. Destacar muito o que nos diferencia pode conduzir à in-
tolerância, à exclusão ou a posturas fundamentalistas que limitem o desenvolvimento das 
pessoas e das sociedades, ou, que justifiquem, por exemplo, a elaboração de currículos 
paralelos para as diferentes culturas, ou para pessoas com necessidades educacionais 
especiais. (BLANCO, 2009).

Desta forma, verificamos que é preciso criar um plano de ação para que necessariamente 

a “inclusão” seja verdadeira. A escola deve verificar e providenciar não só recursos estruturais 

relacionados ao espaço físico que permitam esta atividade, como também os recursos técnicos 

necessários que estão relacionados a capacitação do professor, o acesso a rede de apoio, o 

diálogo com as famílias. Tudo o que está elencado exige esforço e recursos não só financeiros 

como também de reflexão e mudança de todos os envolvidos. 

A escola deve acolher o aluno com sua família e devem trabalhar em parceria, caso seja 

necessário, com os profissionais que já o atendem, formando assim, uma equipe multidisciplinar. 

Às vezes, a criança apresenta alguma dificuldade de ordem orgânica e necessitará de um 

acompanhamento mais intenso e duradouro.

Conforme orienta Montessori (1949), através da observação algumas dificuldades podem 

ser percebidas pelo professor no desenvolvimento da criança. Estas observações devem servir 

para aprimorar e intervir no método de ensino, é importante dialogar sobre o caso com a orientação 

da escola a fim de que todos atuem de forma integrada. 
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Por isso, a rede de apoio formada por uma equipe multidisciplinar é imprescindível para 

um ótimo resultado. É esta postura aprimorada e de responsabilidade dos profissionais que 

podem tornar o ambiente de aprendizagem mais rico e fértil. .

FIGURA 1

                    FONTE: Internet

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A lei visa garantir que todos tenham o direito a aprendizagem, contudo, na prática muitos 

obstáculos e dificuldades pode ser verificados: a necessidade de infra estrutura, formação dos 

professores e funcionários, tecnologias e o enfrentamento ao preconceito. Conforme descreve 

Morin (2001): 

•  Na infraestrutura, que se refere a adaptação do ambiente escolar, por vezes, é possível 
verificar que não há recursos suficientes, ou não existe interesse das instituições em in-
vestir nestas mudanças, seja para regular gastos ou pela crença de que as mudanças não 
acrescentarão nada a vida do aluno.

• A capacitação dos professores deve ser continua e, por vezes, especializada. Uma vez 
que, sem o devido embasamento teórico e técnico a atuação será ineficiente podendo, por 
vezes, gerar ainda mais marginalização. Outro fator importante é que a coordenação que 
deve dar apoio e amparo ao professor no planejamento. O professor de educação especial 
deve também participar deste planejamento pontuando as ações pedagógicas e compor-
tamentais que colaborarão para o progresso do ensino. A formação do docente de escola 
especial o permite trabalhar com os alunos e, portanto, sua postura se diferencia diante 
dos professores de escola regular, mesmo assim os professores de ensino regular devem 
proporcionar uma grande quantidade de estímulos ao aluno, de forma que ele progrida. 
Sempre considerando que o aluno possuí potencialidades.

• Nas tecnologias deve se estar atento aos programas, jogos e todos os recursos que es-
tão à disposição para utilização. De forma, a expandir o universo do aluno. 

• É preciso desenvolver na escola um processo de reflexão. Inicialmente com todo corpo 
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de gestão e pedagógico de forma a criar estratégias para que esta alteração de compor-
tamento e postura se expanda para toda a escola. Os profissionais e alunos podem apre-
sentar ideias pré-concebidas sobre o que é inclusão, desta forma, é necessário criar um 
espaço de escuta e reflexão continua.  

Verifica-se assim, que o trabalho é intenso e exige de todos esforço e empenho. Não é 

adequado somente impor a escola o cumprimento da lei, mas deve ampará-la em todo o processo 

que é complexo e interminável, uma vez que, sempre haverá mudanças e o surgimento novos 

obstáculos que deverão ser superados com a utilização da capacidade crítica e embasamento 

teórico. 

FIGURA 3

                  FONTE: Internet.

O professor, por vezes, é o primeiro a observar alguma alteração no comportamento da 

criança, ele deverá investigar e verificar se a dificuldade está concentrada em um único conteúdo 

ou em vários, se aparecem em um assunto ou em vários, se o problema surgiu em alguma 

avaliação ou durante as aulas. Caso as dificuldades tenham aparecido em vários contextos, pode 

indicar uma dificuldade de aprendizagem ou qualquer outra alteração e precisará ser melhor 

investigada e sinalizada ao gestor e a coordenação para orientação de conduta. 

O gestor, essencialmente, precisa criar um espaço de conscientização e motivação porque, 

por vezes, os profissionais podem apresentar resistência ao identificar suas limitações diante 

deste panorama.  Desta forma, todos devem ser acolhidos e incentivados a procurar capacitação. 

Como também deve ser oferecido um espaço para discussão de casos e orientação.

 Desta forma, o planejamento será eficaz e apresentará riquezas em recursos relacionadas 

ao aluno tornando o processo de ensino-aprendizagem mais assertivo e direcionado aos alunos 

com suas especificidades. 

Segundo jTezani (2010), os gestores escolares, devem:  dar apoio aos docentes na 
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investigação das necessidades dos alunos; apresentar práticas e metodologias de ensino 

pertinentes; criar reuniões em que sinalize e pontue práticas que devem ser incentivadas e 

dialogar sobre aquelas que não apresentam retorno adequado e desta forma, tornar possível uma 

prática pedagógica que esteja em conformidade com as adaptações a inclusão e necessidades 

dos alunos. 

Outra questão importante é o acesso a rede de atendimento multidisciplinar formada 

por psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo, dentre outros, é imprescindível para um ótimo 

resultado. Com o passar dos anos, tornou-se mais fácil o acesso a esses profissionais, devido 

às empresas de planos de saúde, que acrescentaram nos quadros profissionais dessas 

especialidades, tornado possível que as universidades que criassem as clínicas modelo, onde 

estudantes do último ano e profissionais recém-formados atendem pessoas por um baixo custo. 

Existem ainda centros que fazem atendimento clínico gratuito às crianças que necessitam 

de hospitais públicos e farmácias populares. O serviço nem sempre é perfeito, mas saber que já 

se pode contar com esse tipo de atendimento, já é uma melhoria. Enfim, se a criança apresentar 

alguma dificuldade de aprendizagem e for logo orientada, poderá sanar essa dificuldade sem 

grandes comprometimentos. Mas lembrando: a parceria escola-família-equipe multidisciplinar é 

fundamental para o progresso da criança.

FIGURA 4

FIGURA 4

                       FONTE: Internet
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível verificar que garantir o direto de aprendizagem da criança e do adolescente 

ainda está se estruturando no Brasil. Já possuímos lei com as quais os pais e seus substitutos 

podem recorrer na justiça para que seus filhos possam ter seu direto preservado. Contudo, é 

notável que apesar da regra mais esforços devem ser apresentados para que efetivamente todos 

possam esta integrados ao ambiente educacional. 

Neste sentido, conforme propõe Montessori a escola deve oferecer espaço para os 

professores produzirem e exporem suas ideias; confiar no trabalho dos professores e estimulá-

los a novos conhecimentos e recursos. Também deve atender às dúvidas pertinentes e 

assessorá-los quando necessário. Deve permitir a integração dos professores com a família e 

demais profissionais envolvidos com os alunos a fim de ampara-los integralmente dentro de sua 

singularidade. E principalmente, a escola deve propiciar um ambiente agradável e acolhedor.

Em relação à família, a escola deve abrir suas portas para atendê-la. Deve ser solícita 

e ajudar, na medida do possível. Deve receber os profissionais que auxiliam o aluno fora do 

ambiente escolar; formar conselho participativo com a presença de pessoas com deficiência 

auditiva: instrutores, professores, agentes comunitários e membros da comunidade para motivar 

as suas famílias. 

Organizar grupo de pais com a finalidade de refletir e compartilhar vivências e sentimentos 

que possam promover a educação do filho respeitando e valorizando-o. 

O professor deve estar atento às orientações e buscar sempre capacitação e orientação 

relacionada às dúvidas e tratativas pedagógicas. Deve estar disposto a fazer o trabalho proposto 

e procurar sempre melhorar. Fazer cursos de aperfeiçoamento para estar sempre atualizado às 

novas necessidades educacionais. 

Em relação ao aluno, o professor deve respeitar suas habilidades e capacidades. Se notar 

algum comportamento anormal, deve conversar com ele e se achar conveniente, encaminhá-

lo para algum especialista. Deve sanar suas dúvidas, explicar o conteúdo quantas vezes for 

necessário. Criar um espaço de integração dentro da classe. Proporcionar o desenvolvimento de 

habilidades. 

Diante do exposto, se verifica que a gestão escolar é fundamental para buscar diretrizes 

que tornem o trabalho educacional assertivo e fecundo. Criando um espaço de reflexão e 
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treinamento continuo para os professores e, desta forma, apresentando um plano pedagógico 

que contemple a necessidade dos alunos. A escola se estabelece assim, organizada e acolhe 

a todos de forma integral. Neste sentido, o sentido de inclusão deixa de ser um rótulo, mas um 

privilégio e direito a todos para que se desenvolvam adequadamente.  

Cabe à escola criar formas e meios através de projetos e atividades com o acolhimento de 

todos os seus profissionais e da comunidade para ajudá-lo na missão de adequar o ambiente às 

necessidades dos indivíduos com deficiência, oportunizar seu crescimento, estimulando empatia 

a todos, respeito e solidariedade. 

Neste parâmetro a escola deixa de ser um espaço de confinamento, mas abrange o sentido 

mais profundo de geração de conhecimento, na construção de indivíduos de forma agregadora. 

Quanto mais consciente a gestão da escola se tornar mais ela envolverá a todos, e esta 

ação que ajudará no alcance do sucesso em relação ao acerto das atividades a serem praticadas. 

O convite aos pais comparecerem a escola deve ser frequente, pois sem eles o trabalho não 

alcançará êxito, uma vez que, por vezes, a escola também terá de sinalizar aos pais que devem 

emitidas para que o trabalho realizado na escola seja complementado em casa. Existem casos 

em que alguns pais precisaram de orientação especifica para conseguir compreender e aceitar 

algumas limitações dos filhos e enxergar neles o potencial que possuem. 

Esta mesma orientação deve ser direcionada aos professores que, por vezes, também 

necessitaram de serem conscientizados e pontuados em alguns comportamentos que não devem 

ser emitidos na escola de maneira que todos se envolvem e se tornem facilitadores. 

Diante do exposto, é sabido que esta construção leva tempo, mas é possível desde haja 

envolvimento de todos. 
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NAS CAVERNAS E NAS TRIBOS, ANIMISMO, TOTEM E TABU

ANDRÉ RIBEIRO VIEIRA

RESUMO

O presente artigo pretende contextualizar o surgimento e o funcionamento de três tipos de sistemas religiosos no 
Ocidente: o animismo totêmico, os politeísmos “pagãos” antigos e os monoteísmos “do livro” dos dias presentes. 
Uma vez identificados, pretende também conectá-los em paralelos, costurar seus efeitos e características, já que o 
mais novo dele (o monoteísmo) assimilou elementos ritualísticos, dogmas e práticas dos anteriores, assim como os 
politeísmos – por sua vez – assimilaram também por sincretismo elementos do animismo primitivo. O escrito oferece 
um breve panorama, com a intenção de deixar mais questões do que respostas (Por que necessitamos da religião, 
por que o mundo sensorialmente perceptível não nos é o bastante, e principalmente, para onde caminhamos quanto 
às religiões e os sistemas de conexão com o invisível, o “mágico” e o extraordinário.

Palavras-Chave: Religiões; Animismo; Totemismo; Politeísmo; Monoteísmo; Sincretismo.

INTRODUÇÃO

     Por que precisamos acreditar em coisas que extrapolem os meios físicos das nossas 

vidas, das nossas existências materiais no planeta Terra? Por que a experiência social humana 

parece estar sempre atrelada em uma relação íntima com o inominável, com o “mágico”, com 

o inexplicável? Como (e, principalmente, por quê) os grupos humanos tendem a criar sistemas 

de observação, devoção e ritualização de crenças no sobrenatural? Que necessidade nossa 

é a de construir sistemas religiosos? Esse escrito é uma breve reflexão sobre a religião e sua 

história, especialmente entre o Ocidente (já que os sistemas orientais são tanto complexos que 

precisariam de outra reflexão).

Todo microcosmo, toda região habitada, tem o que poderíamos chamar de um “Centro”, 
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ou seja, um lugar sagrado por excelência. É nesse “Centro” que o sagrado se manifesta 
totalmente seja sob a forma de hierofanias elementares – como no caso dos “primitivos” 
(os centros totêmicos, por exemplo, as cavernas onde se enterram os tchuringas etc.) –, 
seja sob a forma mais evoluída de epifanias diretas dos deuses, como nas civilizações 
tradicionais. (ELIADE, 1991, p.35).

NAS CAVERNAS E NAS TRIBOS, ANIMISMO, TOTEM E TABU

     Um grupo de figuras que lembram corpos humanos armados de arcos, flechas e 

outros materiais de ataque parecem enfrentar um animal muito maior, que lembra um urso ou um 

enorme roedor, estampados todos numa pintura rupestre em caverna na Europa. Ali por perto, 

restos encontrados de esqueletos humanos e o que parece realmente ser o crânio de um robusto 

urso e, pouco mais a distância, o resto de seu corpo. No mesmo continente, mãos de homens 

do Paleolítico numa pedra escura e úmida de um sistema cavernoso. Junto delas, o que parece 

muito ser um bisão de grandes proporções e tons avermelhados, cercado também de pequenas 

figuras que lembram seres humanos, com cabeça, tronco e os quatro membros. Evidências do 

Paleolítico (superior e inferior) indicam enterros de homens e mulheres de forma planejada e 

sistemática, dispostos de maneira como a cerimonial, em posições determinadas e pensadas, 

muitas vezes com objetos aos seus lados, bem como restos de animais. É possível que a Pré-

História paleolítica tenha testemunhado relações estreitas de várias espécies de hominídeos, 

incluindo o Homo sapiens sapiens (nós) com o sobrenatural? O mágico? O xamânico?

     Grandes e pesadas peças de pedra maciça geométrica e matematicamente dispostas, 

formando um círculo no meio da vegetação, que se alinha com perfeição ao pôr do Sol do último 

dia do inverno, marcando solstício em Stonehenge, no Reino Unido. Evidências de restos de 

monumentos neolíticos também em formas circulares por toda a Europa (o símbolo e o significado 

mental coletivo do círculo está descrito durante a história da humanidade e estudado desde 

psico-analistas como Carl Jung à ocultistas e espiritualistas, que dizem ser o círculo arquétipo 

do completo, do ciclo, do mágico evocado quando ele se fecha em perfeita simetria geométrica, 

sem início, meio ou fim). 

O círculo (ou esfera) (...) expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, 
incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza. Não importa se o símbolo do 
círculo está presente na adoração primitiva do sol ou na religião moderna, em mitos ou 
em sonhos, nas mandalas desenhadas pelos monges do Tibete, nos planejamentos das 
cidades ou nos conceitos de esfera dos primeiros astrônomos, ele indica sempre o mais 
importante aspecto da vida — sua extrema e integral totalização.” (JUNG, 2016, p.323)
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Pequenas estátuas de pedra, todas em formato de mulheres, com grandíssimos seios e 

grandes regiões pélvicas, áreas de fertilidade e nutrição femininas. Algumas delas com pequenas 

inscrições ou restos de um tempo há muito perdido. É possível que o Neolítico pré-histórico tenha 

criado várias culturas religiosas, com características que devotavam a natureza, as coisas das 

quais não temos controle, a Mãe terra e as deusas mulheres, conectando o mundo terreno com 

uma dimensão fora da nossa realidade, maior e espiritualizada?

Tudo indica fortemente que sim! Ao que parece, desde muito antes do nosso tempo, grupos 

humanos e hominídeos, clãs, tribos, gerações, linhagens e pequenas comunidades que hoje 

em dia chamamos desafortunadamente de “primitivas” ou “selvagens”, tentaram arduamente 

conectar a vida mundana na Terra com um conjunto de forças que não seriam desse plano. 

As pistas encontradas pelos estudiosos – antropólogos, arqueólogos e cientistas das religiões, 

entre outros – são os comportamentos de comunidades contemporâneas que vivem de maneiras 

parecidas com aquilo que, como dissemos, chamamos de “primitivo”. Assim, o estudo das 

religiões começa mergulhando nesses grupos, como os aborígenes da Austrália, clãs africanos, 

algumas tribos indígenas nas Américas e Oceania, regiões, enfim, onde a ancestralidade de 

práticas e ritos antepassados parecem estar muito mais presentes e ativas.

E o que aprendemos com essas sociedades? Que o mundo “real” é uma mistura de duas 

dimensões que se interpõe, se conjugam; e que esses mundos acontecem ao mesmo tempo, 

podendo ser inclusive “conjurados” e “encarnados” um no outro: a dimensão do visível, do físico, 

do que hoje chamamos racionalmente de “realidade”, sensorialmente perceptível; e a dimensão 

do mágico, do invisível, do simbólico, do que podemos denominar de “energético”, “espiritual”. A 

ligação entre o físico e o mágico é o que chamamos Animismo, porque existe animus (“espírito”, 

“sopor de vida”, “alma” em latim) em tudo aquilo que há no planeta. Ou seja, para as religiões 

“selvagens” os seres humanos, os animais e vegetais, uma pedra, um rio, o Sol, as estrelas, o 

mar, tudo o que existe no mundo “real”, tem espírito e alma, conectando nosso plano ao plano 

outro, energético.

Historiadores das religiões e vertentes da antropologia e da psicologia estudam as crenças 

animistas há décadas. O famoso psicanalista Sigmund Freud, junto de outros conhecidos 

cientistas da psicologia, estabeleceram que o animismo estaria ligado à figura do Totem, algo do 

mundo físico (um certo animal, certo rio, uma árvore, um acidente geográfico, etc) que seria um 

símbolo da verdadeira existência mundo espiritual. Cada clã ou família teria seu totem animado, e 



22

a teoria explica como esse sistema totêmico regularia as sociedades, condenando – por exemplo 

– o cruzamento entre parentes próximos, porque estaria proibida a junção de membros com 

mesmo totem, o que conhecemos hoje com incesto. 

O totemismo, pelo contrário, é algo estranho aos nossos sentimentos contemporâneos 
- uma instituição social-religiosa que foi há muito tempo relegada como realidade e substi-
tuída por formas mais novas. Deixou atrás de si apenas levíssimos vestígios nas religiões, 
maneiras e costumes dos povos civilizados da atualidade e foi submetido a modificações 
de grande alcance mesmo entre as raças, sobre as quais ainda exerce influência. Os 
progressos sociais e técnicos da história humana afetaram os tabus muito menos que os 
totens. (FREUD, 2013, p.6)

O animismo e o totemismo, junto do xamanismo mágico, constituem fortes indícios de 

uma fase narcísica e de um entendimento mais simplista e primário do mundo e da realidade. 

De fato, num contexto pré-histórico, sem conhecimentos como astronomia, botânica, informática, 

medicina, química, física, tudo parecia realmente mágico, ritualístico, sobrenatural. Até que, em 

várias partes da Terra, sociedades humanas maiores e muito melhores organizadas que as do 

Paleolítico e do Neolítico inicial despontaram pelos quatro cantos. E o animismo totêmico foi 

incorporado (não substituído) em outro sistema de crenças: o Politeísmo.

                           

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse breve recorte pretendeu contextualizar e traçar paralelos entre três importantes 

momentos da história das religiões no Ocidente. Primeiro, as manifestações primárias e mais 

simplistas dos rituais animistas, cujos objetos físicos que encarnavam a ponte entre o mundo 

“real”, físico e experimentável através dos sentidos do corpo humano e o mundo “espiritual”, da 

alma, do invisível e do sobrenatural. Tais objetos, os totens, eram parte desse sistema primitivo, e 

traços de sua existência puderam ser encontrados por arqueólogos em várias partes do planeta.

Centenas de séculos depois, as mudanças cognitivas de percepção de tempo, espaço, 

dos fenômenos da natureza, do corpo e das criaturas em sua volta estimularam o surgimento 

de sistemas politeístas que tentaram de dar cabo de explicar o que a consciência racional agora 

enxergava no universo externo, e nos caminhos internos da psiquê. As divindades possuíam 

mitologias própria, longas histórias passadas de entrelace de genealogias e contatos com a 

humanidade que a devotava, além de serem as responsáveis pela origem (e as vezes também 
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pelo fim) de todas as coisas. A necessidade de explicação do interior e do exterior, do “eu” e do 

“outro”, produziu panteões politeístas extensos e por muitos séculos cultuados num regime de 

troca de favores.

Um refinamento filosófico, metafísico, linguístico e “espiritual”, no entanto, surgiu no 

Ocidente, gestado no ventre do próprio politeísmo em expansão: a possibilidade de tudo o 

que era atribuído à várias divindades ser, na verdade, fruto, meio e fim de um único Deus. Os 

monoteísmos escritos em livros conseguiram angariar volume incrível de seguidores (utilizando-

se de sincretismo de elementos dos sistemas animista e politeístas anteriores, bem como da 

promessa de salvação eterna depois da morte física), ao mesmo tempo em que foi a causa da 

deflagração de inúmeros conflitos ideológicos e batalhas sangrentas por religião (o “meu” Deus 

é o único). A pós-modernidade (líquida?) e o século XXI tratarão de responder à questão que se 

impõe atualmente: que será dos sistemas monoteístas? Haverá novo sincretismo, assimilação e 

conversão?
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COMO ENTENDER A DIVERSIDADE CULTURAL

ANGELA DE SOUZA BORGES SEBASTIÃO 

RESUMO

Ao abordar a pluralidade cultural do Brasil, o professor deve promover no aluno o sentimento de valorização cultural 
do país, além do reconhecimento e respeito das diferentes culturas, mostrando que não existe uma melhor ou 
mais desenvolvida que a outra, assim para entendermos melhor a nossa cultura, nós temos que falar um pouco da 
história do nosso país, então voltando a alguns anos atrás, para ser mais exato, vamos voltar no tempo no ano de 
1500 no descobrimento do Brasil. Os professores terão de estar conscientes, de que a escola reflete a sociedade e 
a comunidade envolvente. E de certa forma, são influenciadas pelo poder de uns em relação a outros que se verifica 
na comunidade envolvente. O professor tem de analisar a sua população, para perceber de que forma isso pode 
influenciar as dinâmicas de sala de aula, para assim poder intervir no sentido de abolir as práticas de exclusão e de 
discriminação. No entender de Cardoso (2001), o professor deve “compreender o aluno, e tudo o que este transporta 
para a sala de aula, deve estar consciente acerca das suas opiniões, perspectivas, concepções e sentimentos, 
enquanto cidadão e professor numa sociedade multicultural”.

Palavras-Chave: História; Diversidade; Aprendizagem; Escola; Empoderamento.

INTRODUÇÃO

O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e 

miscigenada, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos e 

índios, apresenta uma vasta diversidade cultural no seu povo, deste modo o Brasil começando 

a ser colonizado por Portugal, muito de sua cultura também se estabelecia em nosso país e 

isso se misturava com as tribos indígenas que aqui já estavam. Com a vinda dos portugueses, 

junto chegou a religião entre muitas outras coisas como a sua comida típica e até mesmo 

o teatro, para quem não sabe o teatro foi trazido para o Brasil por Portugal. Como tal esta 

Diversidade é de fato uma realidade nas nossas escolas, e isso exige dos professores e da 
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escola redobradas responsabilidades, no sentido de desenvolverem um trabalho interdisciplinar, 

com a finalidade de formar cidadãos do mundo, capazes de viver na nossa aldeia global e de 

interagir de modo construtivo com a Diferença. Mas como sabemos é na sala de aula que essa 

diversidade ganha maior visibilidade, visto que é um lugar de encontros, na qual cada Diversidade 

Cultural no Contexto Escolar 39/121 vez mais deparamos com existência de alunos com culturas 

e características heterogêneas. Realmente na escola atual, circulam e convergem diferentes 

culturas, cabendo também a esta ser produtora de Diversidade. Esta heterogeneidade deve, 

portanto ser repensada, o que exige que na sala de aula se valorize o pluralismo, em detrimento 

de uma visão etnocêntrica do mundo, unicamente centrada nas culturas dominantes. 

Tendo em consideração essa multiplicidade de diversidade, a tarefa da escola é conseguir 

reconhecer as diferenças, não só culturais, mas também a níveis dos diferentes ritmos e estilos 

de aprendizagem, de interesses e capacidades. Com isso, há crescimento e fortalecimento do 

papel de todas na sociedade. 

As reflexões feministas sobre o corpo nas esferas psicológica e social não desejam purgar 

esse discurso; ao contrário, elas particularmente foram responsáveis por conceber o corpo como 

foco relevante de tais discursos, com importantes implicações teóricas e efeitos sociais. 

DIVERSIDADE CULTURAL E SUA TRAJETÓRIA DENTRO DA EDUCAÇÃO

 A diversidade cultural está cada vez mais patente nas escolas. Nelas encontramos 

adolescentes e crianças de diferentes meios socioculturais, com as suas potencialidades e 

especificidades diferenciadas. É um desafio que compete a todos nós adotarmos no sentido 

de caminharmos cada vez mais para uma sociedade em que sejam formados indivíduos 

responsáveis, críticos, atuantes e solidários conscientes dos seus direitos e deveres. Neste 

sentido ainda Perestrelo (200: 37) acrescenta que é impossível ignorar que “a nossa sala de 

aula, tem vindo a tornarem-se cada vez mais heterogêneas. Temos de reconhecer que estas 

diferentes pertenças são uma fonte de riqueza inesgotável”. 

A transferência de valores e dos conhecimentos, e de modo mais amplo, a socialização 

da mulher desde criança, não era, portanto de nenhuma forma assegurada nem direcionada 

pela família. Esta criança se distanciava rapidamente de seus pais, e podemos dizer que durante 

muitos séculos a educação e a aprendizagem foi garantida graça a convivência da criança ou 
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do jovem com outros adultos. Neste sentido a criança era inserida em meio aos adultos para 

aprender as coisas que devia saber ajudando os adultos a fazê-las.

Neste sentido, no momento que a criança possuía pouca dependência, em média pelos 

aos cinco ou sete anos, mostrava-se que já estava preparada para entrar na vida adulta em 

todos seus aspectos. A criança era considerada um adulto em miniatura, pois eram designadas 

tarefas iguais as das pessoas mais velhas e todos os tipos de assuntos eram conversados na 

sua frente. A partir deste momento a criança era enviada para viver com outras famílias para 

desta forma aprender os trabalhos domésticos e os valores. Porém, com essa separação o 

sentimento ficava dissolvido.

Naquela época, a criança era levada à aprendizagem através da prática. Os trabalhos 

domésticos não eram considerados humilhantes, era constituído como uma maneira comum de 

inserir a educação tanto para os mais abastados, como para pobres. Porém pelo fato da criança 

sair muito cedo do seio da família, fazia com que ela escapasse do controle dos pais, mesmo 

que um dia voltasse a ela, tempos mais tarde, depois de adulta, o vínculo primordial havia se 

quebrado.

Durante muito tempo segundo o Ariés, a mulher desde criança foi colocada à margem 

pela sociedade e do seio familiar, exposta à vontade e as ordens dos adultos, ficando até mesmo 

numa situação de invisibilidade social. A observação em prol da infância deu-se de maneira lenta, 

em um processo de construção social, então, as crianças eram vistas por muito tempo como 

seres imperfeitos e incapazes, e se encontravam em meios aos adultos sem qualquer capricho 

e atenção diferenciada. Esse olhar só mudou a partir do século XII. No que cabe ao respeito 

à infância, pode-se perceber que esta não tinha valor algum para a sociedade da época, pois 

sua própria família mantinha as crianças em segundo plano, não ofereciam a menor atenção, 

carinho, valor e respeito.

Para a sociedade medieval, o mais importante era que a criança crescesse rapidamente 

para poder participar e ajudar no trabalho e nas demais atividades do mundo dos adultos. Neste 

período todas as crianças por volta dos sete anos de idade, não importando sua condição social, 

eram inseridas em famílias estranhas para aprenderem a fazer os serviços domésticos.

Até mesmo perante a arte a infância da mulher foi ignorada, Por volta do século XII, a 

arte medieval não conhecia a infância como uma fase da criança, e nem ao menos demonstrava 

interesse em representá-la. É impossível compreender que essa ausência se deva tão somente 
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à incapacidade ou a falta de habilidade das crianças. O mais provável é que não houve um lugar 

reservado no pensamento das pessoas neste período, para a criança.

O domínio do pai era completo  e a criança que rejeitasse seu patrio poder era desprezada. 

A dependência do pátrio poder seria capaz de acolher ou enjeitar segundo os atributos físicos 

que mostrava, se apresentasse alguma deficiência, geralmente era recusado. 

Conforme Cunha (1989), prevaleceu o hábito cristão, dando uma nova visibilidade para a 

infância, neste período histórico, novos argumentos sobre a infância irão beneficiar uma condição 

melhor para as crianças. Ao poucos surgiu o entendimento e sentimento de que as crianças são 

especiais e diferentes, e, portanto, dignas de ser estudadas. 

Ariés (1981) ressalta que, até o início da época moderna ainda não existia um olhar direto 

para a infância, esse período era considerado como um período de transição, sem maiores 

considerações, ou seja, a criança tinha uma infância curta, e sua passagem era pouco valorizada. 

Foi a partir do século XVII que a criança começou a ser valorizada e passou a ter o seu 

próprio espaço nas imagens por ele analisadas. A partir deste momento surgiram determinados 

sentimentos com relação à infância e os devidos cuidados com a dignidade e moral da criança 

também, este fato foi relacionado com a chegada da burguesia começando com as famílias dos 

nobres da sociedade, para os mais pobres.

Para Morgado (1999), “a organização e gestão da relação pedagógica solicita ao 

professor a ter em consideração de um conjunto de dimensões que se operacionalizam de forma 

Diversidade Cultural no Contexto Escolar 40/121 interdependente”. Daí que não posso esquecer 

que, tal como escreve Perestrelo (2001), “numa sala de aula está presente uma complexa 

interação cuja diversidade não se resume apenas à cor da pele ou à etnia, mas na qual se 

conjugam diferentes eixos de classe social, de gênero ou de origem”. Na perspectiva de Ramiro 

(2002: 48) o professor faz uma diferenciação pedagógica, “quando prepara tarefas específicas 

para diferentes grupos de alunos, tendo em consideração as suas necessidades de formação e 

interesses próprias”. Neste caso o professor terá que adotar estratégias que permita que cada 

aluno, aprenda determinado conhecimento de acordo com as suas próprias características, que 

provém do seu saber, dos seus hábitos de pensar e de agir. Segundo Miranda (2004) uma das 

formas do professor fazer a gestão da diversidade na sala de aula é por meio de “formação de 

grupos heterogéneos e a abordagem diferenciada são necessárias e eficazes na gestão da 

diversidade na sala de aula”.
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Ainda nesta mesma linha de pensamento Aguado (2000) focaliza igualmente esta forma 

para gerir a diversidade, a “aprendizagem cooperativa em equipas heterogêneas visto que 

quando as relações com as colegas se produzam adequadamente, proporcionam o principal 

contexto para adquirir as competências sociais mais sofisticados para enfrentar os elevados 

níveis de incerteza”. Não é necessário pensar muito para lembrar-se de como os costumes no 

Rio Grande do Sul são diferentes dos costumes do Nordeste. Dois estados de muita tradição que 

abrangem o mesmo território, e, ainda assim, de diferenças enormes nos costumes observados.

Nós também propomos que para trabalhar com a turma toda sem fazer nenhuma exclusão, 

devem propor atividades abertas, diversificadas, isto é, atividades que possam ser abordadas por 

diferentes níveis de compreensão e de desempenho dos alunos, e em que não se destaquem os 

que sabem mais ou os que sabem menos, pois tudo o que essas atividades propõem pode ser 

disposto, segundo as possibilidades e interesses dos alunos que optaram por desenvolvê-las. 

Os responsáveis principais por essa variada e enriquecida cultura está ligada às: Colonizações 

europeias a partir dos anos 1500; Migração europeia ocorrida no final do século XIX e início do 

século XX; Escravos oriundos da África; População indígena nativa; Entretanto, uma educação 

sem fronteiras e que trabalhe no sentido de mitigar as diferenças existentes, não é tarefa fácil, 

requer preparo por parte do professor, uma vez que para lidar com as adversidades é necessário 

compreender como elas se manifestam e em que contexto.  Entendemos que esta estratégia 

leva os alunos a aprender a cooperar, negociar e a questionar face aos problemas dos outros, e 

sobretudo ter um maior conhecimento do outro. 

O eixo orientador do movimento é o combate ao racismo e as lutas pelos direitos civis. 

Diversidade Cultural no Contexto Escolar Gonçalves e Silva (1998), “situam o início desse 

movimento na primeira metade do século XX, com as lutas dos afro-descendentes, que buscavam 

a igualdade de exercício dos direitos civis e o combate à discriminação racial no País”. 

Neste sentido o que propomos para âmbito escolar é que todos os agentes educativos criem 

dispositivos pedagógica que permitam uma convivência entre todos os parceiros educativos, e 

também aprender a negociar de uma forma pacífica os conflitos (encontros e desencontros de 

diferenças), promovendo uma aprendizagem cooperativa. Em suma o que pretendemos é que 

se faça da escola um lugar de encontro e de convivência entre culturas. Na qual exercício de 

uma verdadeira educação intercultural passe pelo contato que se proporciona ao aluno com um 

ambiente heterogêneo, pluricultural e pelo convívio com outras culturas.
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O professor é um indivíduo que ensina, mas tem de perceber que não é só depositar o seu 

conhecimento numa determinada sala de aula, para que o seu papel seja bem desempenhado. 

Em contextos escolares multiculturais, a capacidade técnica bem como o domínio dos conteúdos 

e da metodologia por parte dos professores, é insuficiente. Para assegurarem uma educação 

efetiva dos estudantes de culturas diferentes, os professores terão de ser capazes de alterar 

e modificar estratégias de ensino que possam respeitar e desafiar alunos dos diversos grupos 

culturais, em ambientes educativos. 

Assim, o Brasil, por ter essa imensa extensão territorial, compreende costumes diversos 

ao longo do país. Desde as diferenças climáticas, como econômicas, sociais, gastronômicas e 

culturais. 

Todavia o professor que acolhe seus alunos é um professor reflexivo, que percebe 

e respeita as diferenças de cada um, e constrói um ambiente de igualdade, e propicia uma 

segurança aos seus alunos, e isso refletirá em melhor e maior aprendizado. 

COMUNICAÇÃO NOS DIAS ATUAIS E SUA IMPORTÂNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇÕES 

FALANDO DE DIVERSIDADE

A informação e os métodos de comunicação sempre estiveram presentes nas 

transformações das estratégias empresariais e na própria evolução das instituições. Desta forma, 

hoje se torna necessário compreender a complexidade que envolve a informação e os processos 

de comunicação dentro de uma instituição, assim respeitando todos por meio da diversidade.

Basicamente a comunicação é uma permuta ou um intercâmbio de informações que 

devem ser transmitidas e compreendidas dentro de uma empresa. O fator mais importante para 

um ótimo desenvolvimento nas organizações é sem dúvida a comunicação, pois é através dela 

que o relacionamento entre as pessoas acontece.

As organizações não podem existir sem a comunicação. Se não houver comunicação, os 

empregados não sabem aquilo que os seus colegas estão realizando, a gerência não recebe 

as informações necessárias e os supervisores não podem dar instruções. A coordenação do 

trabalho é impossível e a organização entrará em colapso por falta dela. A cooperação também 

se torna impossível, porque as pessoas não podem expressar aos outros suas necessidades e 

sentimentos. Nós podemos dizer, com segurança, que todo ato de comunicação influencia de 
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alguma maneira, a organização.

Quando a comunicação é eficaz, ela tende a incentivar melhor desempenho e satisfação 

no trabalho. As pessoas compreendem melhor suas tarefas, sentindo-se mais envolvidas com 

elas. Em alguns casos, elas até sacrificam alguns privilégios adquiridos ao longo do tempo, 

porque compreendem que o sacrifício é necessário. 

 A comunicação tem quatro funções básicas dentro de um grupo ou de uma organização: 

controle, motivação, expressão emocional e informação.

 Controle: o funcionário é orientado que deve obedecer às regras das organizações que 

são distribuídas de formas hierárquicas;

Motivação: o funcionário recebe as orientações de como deve ser realizada suas tarefas, 

um funcionário sem dúvidas possui estímulos e a partir desse principio seu trabalho será realizado 

com maior desempenho;

 Expressão emocional: o funcionário tem total liberdade de expor suas frustações, pois a 

comunicação oferece este meio de atendimento das suas necessidades sociais;

Informação: a tomada de decisão é facilitada pelas informações adquiridas pela 

comunicação realizada por um grupo de funcionários.

Segundo Chiavenato, (2007), a comunicação esta presente em todas as funções 

administrativas, com sua maior importância na função de direção, por ter aplicação em todas as 

funções administrativas. A comunicação nas instituições soluciona problemas, gera e facilita a 

compreensão entre as pessoas sendo ela bem administrada, a instituição consegue com muita 

agilidade desenvolver suas atividades e compreender o comportamento humano encontrando 

soluções para os problemas que possam surgir.

As instituições devem desenvolver meios para aproximar os empregados às atividades 

dentro da escola.

Estimular o envolvimento dos empregados é uma ideia que todo mundo apoia. Envolver 

as pessoas na estruturação de suas funções e fornecer a elas o treinamento e as ferramentas 

necessárias para um desempenho eficiente é uma fórmula aprovada para a melhoria da qualidade 

e da produtividade. O objetivo é motivar as pessoas a serem mais criativas e produtivas. Dar a 

elas a possibilidade de sentirem-se orgulhosas do trabalho que realizam. 

Mudança organizacional trata-se de um processo de reinvenção ou reestruturação da 

cultura, estratégia, estrutura organizacional, o que indica desapegar-se dos costumes tradicionais 
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de uma instituição e apropriar-se a novas práticas de desenvolvimento de gestão. Segundo 

Chiavenato, (2008), os gestores são os primeiros a adaptar-se às mudanças, sobretudo deverão 

cria-las e promove-las dentro de sua organização, para sobreviver ao mundo que a cada dia 

encontra-se mais competitivo. 

Dentro dessas concepções é normal que ocorra problemas ou ruídos de comunicação, 

mas para que as mudanças ocorram de maneira saudável é necessário cuidar da forma como 

os novos métodos de trabalho serão informados aos colaboradores, ao pessoal, a equipe 

da instituição. A fim de não ocasionar conflitos e erros de interpretação o que pode levar as 

pessoas a lidar de forma negativa com as mudanças. Limongi, (2002), menciona que as redes 

de comunicação indicam os canais por onde passa a informação. Essas redes são divididas em 

duas: redes formais e redes informais.

Redes formais: geralmente verticais e centralizadas, por elas trafegam os conteúdos técnico-

administrativos do trabalho. Estudos relatam que a comunicação e a resolução de problemas e 

tarefas simples fluem mais rapidamente nas redes centralizadas, enquanto a comunicação e a 

resolução de problemas mais complexos fluem melhor nas redes descentralizadas ou informais.

Redes informais: enquanto as redes formais obedecem às direções estabelecidas pela 

organização, a comunicação que flui por meios informais pode saltar níveis de autoridade e 

mover-se em qualquer direção.

Sabendo-se que ao implantar uma tecnologia nova ou um novo método de trabalho 

interfere-se de uma maneira ou de outra, na cultura organizacional em relação às pessoas, 

portanto é necessário orientá-las para o novo. Chiavenato (2008) afirma que, este novo não se 

trata apenas do operacional, mas também do psicológico, pois é tocado no ambiente de trabalho 

de cada individuo porque onde existe mudança, interferirmos no costume e no dia a dia de cada 

pessoa envolvida.

A comunicação nada mais é que compartilhar informações e para isso acontecer existem 

várias maneiras, de acordo com Milkovich, (2010), um manual é de extrema importância para 

o relacionamento com os empregados. Ele impõe regras, normas e as políticas pelos quais 

os empregados e os administradores têm que operar. Quando a comunicação é realizada de 

forma competente, proporciona boas relações entre os colaboradores que automaticamente vão 

repassando suas experiências para os diversos membros existentes na instituição. 

Existem vários instrumentos para favorecer a circulação das informações nas instituições 
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no que diz respeito à comunicação interna podemos mencionar, boletins, intranet, mural, os 

comunicativos eletrônicos, comunicados internos, publicações impressas, reuniões, site 

corporativo e até mesmo treinamentos sobre a nova gestão, o novo modo de desenvolver as 

atividades.

 O mural deve ser posicionado em lugares estratégico, sendo assim, ele pode repassar 

informações importantes, como por exemplo, dados como atualização da rotina, ações que estão 

sendo desenvolvidas pela instituição.

 Os comunicados internos também são de extrema importância, pois devem ser assinados 

assim que o colaborador der ciência da leitura, é aconselhável negritar as informações mais 

relevantes no comunicado.

E-mails sendo este um recurso de muita facilidade, pois, um grupo de pessoas pode ter 

ciência de algum acontecimento em tempo curto, e neste caso se pode alertar no momento de 

sua leitura ao conteúdo.

As reuniões servem para abordar assuntos que envolvam todo o ambiente da instituição, 

os interessados naquele determinado assunto, assim é possível obter melhores esclarecimentos 

sobre o tema abordado e tendo um retorno de imediato as ações resolvidas naquele assunto.

Devido a tantas transformações são necessários que os funcionários estejam em sintonia 

com os processos da instituição, segundo Heller, (1999), a melhor estratégia é repassar o 

planejamento, as metas, pois tendo ciência da importância do seu trabalho o mesmo terá mais 

motivação para desempenhar suas atividades e um melhor entendimento sobre elas. Na fase 

de mudanças em um ambiente de trabalho é necessário criar meios de envolver as pessoas 

nesta transformação. Heller (1999) menciona que é necessário preparar as pessoas dando o 

máximo de informação possível, de modo que entendam a necessidade de mudança e ajudem 

no processo.

Certifique-se que todos os aspectos de um programa de mudança sejam informados o 

mais rápido possível para todos os envolvidos. Tudo que fugir da comunicação aberta pode 

deixar as pessoas, ao menos por um tempo, com a sensação de ignorância. Além disso, cria-se 

uma divisão entre os que sabem e os que ignoram. 

É importante o comprometimento das pessoas envolvidas no processo das mudanças 

desta forma, é necessário que as pessoas tenham um panorama completo de suas atribuições, 

compreendendo as razões globais das transformações, assim torna-se mais propenso o 
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desempenhar de suas obrigações.

Os projetos pedagógicos precisam estar preparados às mudanças rápidas do presente e 

ao mesmo tempo buscar a compreensão do futuro. Mas, além disso, precisam estimular nossos 

jovens para que possam se adaptar a um mundo cada vez mais dinâmico e ser capazes de 

propor soluções a problemas mal estruturados. Esse processo pode causar resistência e até 

desconfiança, mas não se pode negar a importância das mudanças, que vieram para ficar, e que 

as novas tecnologias devem ser encaradas como aliadas do processo e não como ameaças.  

O gestor deve atuar como um líder, desenvolver formas de organização que sejam 

inovadoras gerando participação de toda instituição.

Deve ter a consciência de tudo que envolve seu ambiente de trabalho, ter em mente a 

necessidade de liderar identificando os problemas, buscando soluções de forma participativa 

com os demais colaboradores.

A ruptura exige posturas e decisões diferenciadas dos gestores, requer uma reorganização 

da IES. As mudanças tendem a contribuir para um novo DNA, ou mesmo para o fortalecimento 

do já existente. Para uma IES ser competitiva, é preciso ter consciência de sua identidade, focar 

em prioridades e fazer inovações e os rompimentos necessários.

Um DNA é entendido como a identidade da IES, como aquilo que caracteriza a instituição.

Um DNA se constrói com pessoas comprometidas. A sua definição é fruto de uma ambição 

coletiva. Requer alto nível de engajamento institucional. O compromisso e o engajamento devem 

ser de todos os setores, especialmente os estratégicos. Não se pode admitir um governo de IES 

sem rumo, formado por pessoas que não tomam decisões coletivas ou que não colocam em 

prática estratégias coletivas. Os líderes são referência e inspiração institucional. A prioridade 

para as organizações é saber quem está comprometido e, posteriormente, saber para onde 

a instituição vai ou onde quer chegar, pois dentro de uma organização temos vários tipos de 

diversidade. 

 Para obter conquistas é essencial ter um planejamento escolar definido, este deve indicar 

os caminhos a serem percorridos durante o ano a fim de alcançar as metas estipuladas pela 

instituição.

O gestor deverá acompanhar durante a evolução do ano se seus objetivos estão de acordo 

com suas expectativas, caso contrário, já deverá estudar novos meios de estratégias para não 

cair em futuros contratempos e imprevistos. 
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Para um gestor educacional, ter habilidade no trato com as pessoas é fundamental, pois 

sempre haverá conflitos onde existem grupos convivendo. Essas divergências precisam ser 

identificadas, principalmente em suas características fundamentais (intergrupais ou interpessoais), 

para que o gestor possa, com postura firme e colaborativa, intervir nos momentos conflituosos, 

conduzindo os desacordos à negociação.

É importante que todos possam se colocar, em que o respeito pelas diferenças faça a 

competitividade se tornar algo saudável, não prejudicando a normalidade do ambiente educacional 

tão sensível aos conflitos. 

O gestor deve gerar motivação entre os colaboradores envolvidos estimulando-os a ter 

capacidade de criação e superação, tornando-os abertos as mudanças e inovações.

O baixo nível de autoestima dos colaboradores representa um perigo potencial para 

qualquer instituição e a falta de entendimento entre gestor e todos os envolvidos tende atrapalhar 

o desenvolvimento de boas ações, por este motivo é muito importante determinar o tipo de 

aprendizagem levando a construção de um ótimo ambiente de trabalho, buscando a excelência 

na cultura da instituição. 

Para que o gestor consiga enfrentar mudanças é necessário que sua equipe tenha uma 

atitude perante as diversidades que estão ocorrendo, devendo encarar as inovações de forma 

como se fosse um desafio a ser vencido.

A importância de o gestor liderar esta no princípio de formar pessoas que acompanhem no 

desenvolvimento das atividades a serem desenvolvidas pela instituição, com responsabilidade, 

criatividade, atendendo às tarefas mais urgentes que possam surgir, e combatendo para que 

sejam respeitadas todas as formas de ser, dentro de cada diversidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e 

miscigenada, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos e 

índios, apresenta uma vasta diversidade cultural no seu povo, assim o multiculturalismo pode 

ser visto também como uma solução, para os problemas daqueles grupos raciais e étnicos no 

interior desses países. O multiculturalismo se destaca como uma das suas preocupações, os 

estudos sobre a multiplicidade de culturas, a pluralidade de identidades, as relações de poder 
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assimétricas e também veio questionar e desafiar práticas silenciadoras de identidades culturais, 

particularmente as questões de racismos, machismos, preconceitos e discriminações. Ao longo 

das últimas quatro décadas, o multiculturalismo como movimento social engajado na defesa 

da diversidade cultural, vem ganhando espaço nas discussões e debates, nas mais diversas 

perspectivas e vertentes, levando sempre em conta que o sentido dessas discussões depende, 

necessariamente, de uma visão global e articulada, capaz de integrar todos os aspectos ao 

mesmo tempo, políticos, econômicos, sociais, culturais e educacionais.

A diversidade da cultura brasileira é de tamanha grandeza, mas, dentro do contexto de 

gêneros fica claro perceber as diferenças entre os sexos. No que concerne à discussão do 

papel do sujeito na construção da identidade da mulher, devemos ressaltar que é por meio da 

negociação da identidade e da diferença que o sujeito deve ser estabelecido. As diferenças 

econômicas impunham desde cedo diferentes formas de tratamento às crianças. No Brasil, desde 

sua colonização essa diferenciação no trato às crianças fica evidente nas relações das crianças 

com o trabalho. Estendia-se somente às crianças ‘bem-nascidas’ o privilégio do distanciamento 

do trabalho. Entre as crianças cativas o trabalho era uma prática comum.

Nota-se também que os institutos do casamento evoluíram e melhoraram em vários 

aspectos, assim o casamento que era meramente uma solenidade puramente religiosa, passou 

a ser uma instituição protegida pelo direito, através de leis e normas que vieram a garantir cada 

vez mais o direito das famílias, assim como também o direito e dever de pai para filhos e da 

separação de bens também teve vasta mudança.

 Assim como através das mudanças estabelecidas pelas leis diz respeito  a mulher dona do 

seu próprio nariz, a liberdade para se divorciar e, consequentemente, ter outros relacionamentos, 

um novo organograma de família se forma. 
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS

APARECIDA MIKIE TANAKA

RESUMO

O ensino da arte, especialmente da Música é fundamental para o desenvol-vimento da criança, pois música é 
conhecimento, envolve o pensamento, o senti-mento estético e a formação intelectual do aluno. Mostra ainda como 
a música, pre-sente no dia a dia, na rotina e como “ferramenta” que auxilia em todas as atividades que o educador 
realiza com as crianças no aprendizado e na descoberta do mundo que as cercam. Sabendo se que a criança se 
apropria do conhecimento pelo “co-nhecimento de mundo”, segundo Paulo Freire ,a música fará a ponte entre a 
cultura e o conhecimento, para que a criança aprenda com alegria e ludicidade. 

Palavras –Chave:  Música; Criança; Conhecimento; Cultura.

 

INTRODUÇÃO

O presente estudo teve como objetivo investigar o papel da música no pro-cesso de 

desenvolvimento de crianças de 0 a 10 anos. Segundo o Estatuto da Cri-ança e do Adolescente, 

entende-se por criança de  0 a 11 anos incompletos. Busca também verificar de que modo a 

música, presente no dia a dia, na rotina educacio-nal, funciona como “ferramenta” que auxilia em 

todas as atividades nos aprendiza-dos e nas descobertas do mundo que cerca a criança. 

Existem muitas definições sobre música, porém todas convergem na impor-tância que 

essa linguagem é um instrumento de comunicação poderoso e eficaz. Ela tem uma abrangência 

universal uma vez que atinge a todas as pessoas, espe-cialmente as crianças que são o objeto 

de estudo desse trabalho.

Não há, nos dias de hoje, como conceber uma educação de qualidade sem se utilizar 

desse tão importante recurso, a música, segundo Santa Rosa. 



39

A Educação é sempre a busca incessante da melhor forma de ensinar, nes-ses vinte anos, 

minha experiência como professora de música me fazem refletir  se o ensino de música tem 

crescido, então surgiram algumas questões:

Qual a influência da música na educação de crianças, na faixa etária que compreende dos  

0 a 10 anos? Como se utilizar dessa ferramenta, a música no dia a dia em sala de aula? Como a 

educação musical pode cooperar no processo de en-sino-aprendizagem? A música como auxílio 

na inclusão de crianças, que é uma realidade de nossos tempos? Como a música contribui no 

mundo em que vivemos? Como a música pode ser o canal de apropriação da criança desse 

mundo que a cerca?

Algumas dessas questões levam ao tema do trabalho: A importância da músi-ca na 

educação de crianças. Será que todos os educadores a utilizam, ou sabe co-mo, valorizando 

sua importância?

Muitos dos autores estudados questionam essa importância.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS

O estudo das autoras Mateiro e Ilari a cerca dos primeiros educadores a fazer uso da 

pedagogia musical e a  história da música mostra que nem sempre foi impor-tante ensinar música 

à criança, mas que em alguns momentos como na Grécia, no Renascimento e  na Idade Moderna 

essa tendência não deixou de ter seu desta-que.

Os pedagogos que se voltaram para o ensino de música para crianças foram os primeiros 

a vislumbrar que o conhecimento musical se inicia com a interação com o ambiente, por meio 

de experiências concretas, que aos poucos leva a teoria. A criança se envolve totalmente com a 

música e a transforma em uma resposta es-truturada.

Hoje em dia a música é estudada e é meio de auxilio nas terapias, como re-cursos da 

mídia, como auxiliar em psicoterapia.

O Brasil passou por um período em que a Música foi excluída do currículo mediante a 

instauração da lei nº 5.692/71, que vigorou até o ano de 2008 com a aprovação da lei 11.769 

que determina o ensino de música em escolas de educa-ção básica. Durante 30 anos o ensino 

de música foi restrito as escolas particulares diferenciadas, pois não era obrigatória por lei e 

nas escolas públicas não era admi-nistrada. A aprovação da lei foi uma grande conquista na 
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Educação Musical no pa-ís, onde a grande maioria das crianças estuda em redes públicas de 

ensino.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil do MEC reco-menda a Iniciação 

Musical na pré-escola e dá ênfase à escolha do repertório, uma das chances que o professor 

tem de ampliar a visão (e a audição) de mundo do aluno. E a Lei de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica, de acordo com a emenda de 2008, institui que integram a 

Base Nacional Comum a Ar-te em suas diversas formas de expressão, incluindo-se a música.

Não há dúvida,segundo as autoras de que  a música é essencial para o de-senvolvimento 

integral da criança, contribuindo não apenas para o seu conheci-mento de mundo, de sua 

apropriação de cultura, como meio auxiliar na aprendiza-gem de outros conteúdos, por meio da 

interdisciplinaridade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pudemos constatar na literatura utilizada muitas considerações importantes a respeito do 

ensino de música.

A música como essencial na educação e formação da criança, desde os pri-meiros 

meses de vida até seus dez anos, é uma realidade de nossa educação na atualidade, amparada 

por lei vigente na Lei Federal nº 9.394 que estabelece as Di-retrizes e Bases da Educação 

Nacional, Artigo 26, inciso 6 º : “A música deverá ser conteúdo obrigatório mas não exclusivo , do 

componente curricular Arte”.( Incluído pela lei nº 11.769, de 2008).

A linguagem da música parece ter estado sempre presente na vida dos seres humanos e 

dede há muito faz parte da educação de crianças e adultos (ROSA, 2000).

A música tem um valor humano imensurável, como parte integrante e essen-cial da 

formação de uma visão global de um aluno mais integrado, segundo Edgar Willems,  

Já para Dalcroze, o ensino de música tem que ocorrer de uma forma mais vi-va, que 

concebesse a criança como um ser integral de corpo, mente e espírito. Suas idéias influenciaram 

grandes pedagogos musicais , como Carl Orff, Zoltan Kódaly, além de Willems.

Willems com as canções como base da musicalização, Dalcroze no movimen-to da criança 

de acordo com a música e Kódaly na voz da criança. Juntos promove-ram a valorização do 

ensino de música de forma prazerosa e centrada na criança. 
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Suas orientações e teorias foram bases que influenciaram e orientaram edu-cadores 

na atuação da música em sala de aula. Muitos outros teóricos vieram, mas foram eles que 

preconizaram o ensino de música até os dias atuais.

A criança já ao nascer é estimulada por variados sons desde a voz materna aos ruídos 

externos e cabe a mãe, primeira educadora selecionar e colocar sons que estimulem sua 

inteligência musical ,como as músicas clássicas.

E educadora musical Brito, desenvolve atividades de música para crianças , na educação 

infantil, há vinte anos e relata suas experiências na área, além de ter colaborado  na elaboração 

dos Referenciais Curriculares de iniciação Musical do MEC.

Segundo Brito (2003,p.30), as cantigas de ninar, as canções de roda, as par-lendas e todo 

tipo de jogo musical têm grande importância, pois é por meio das inte-rações que se estabelecem 

os repertórios que permitirá às crianças comunicar-se pelos sons.

Partindo se do pressuposto que o conhecimento, seja musical, se inicia por meio da 

interação com o meio ambiente, com experiências concretas que levam à abstração. Acredita-

se que a criança envolvida pela música, interage com ela e a transforma numa forma de 

conhecimento, por meio de resposta.

BRITO nos diz que: “Perceber gestos e movimentos sob a forma de vibrações sonoras é 

parte de nossa integração com o mundo em que vivemos”. 

Sabemos atualmente que a educação de qualidade pressupõe o educar e cuidar sem se 

dissociar, por meio da interação do Brincar, complementando a ação da família e da sociedade.

Para tanto, faz se o uso de materiais num espaço e tempo, respeitando os princípios éticos, 

políticos e estéticos, numa concepção  sócio- interacionista por meio das múltiplas linguagens, 

especialmente da linguagem musical associada ou não, de outras linguagens como palavra ou 

artes visuais ou movimento.

Nosso mundo musical, também chamado de paisagem sonora faz parte muito cedo 

da criança, desde sua vida uterina  que o papel do professor/educador é trazer um mundo de 

diversidade cultural que auxilie a criança a se apropriar desse mun-do, produzindo o conhecimento.

Portanto, conclui-se que o ensino e o estímulo de música na educação de crianças são 

fundamentais na formação e no processo de educação da criança em todos os aspectos como 

na inclusão.

A educação musical faz a diferença, quanto mais cedo, de preferência ainda no útero 
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materno deve se iniciar a estimulação musical, selecionando sons e boas músicas, cantando 

cantigas, criando hábitos saudáveis que devem ser cada vez mais presentes no processo de 

desenvolvimento da criança, seja portadora de defi-ciência ou não.

É imprescindível que as instituições de ensino, na educação de crianças, re-conheçam 

e valorizem a importância do ensino de música e que as faculdades e universidades propiciem 

uma formação sólida e consciente dos profissionais que atuarão nessa área.

A música como parte intrínseca da criança deve fazer parte da rotina e de to-das as 

atividades presentes nela, desde o banho as brincadeiras e explorações de cada faixa-etária não 

apenas na escola, mas em seu lar. E deve continuar presente no ensino fundamental, fazendo a 

ligação com o conhecimento. 

Os professores de crianças devem promover, por meio da música, situações como, por 

exemplo,  na matemática, cantar músicas para memorizar a tabuada, utili-zando se da memória 

auditiva dos alunos.

É certo, de que nos cursinhos, que preparam para os vestibulares, muitos professores já 

se utilizam essa técnica.  O importante é promover o aprendizado, por meio de músicas, canções, 

sons, trabalhar a escuta atenta, promover o conheci-mento de todos os tipos de música, desde 

as  populares, contextualizando com as devidas épocas, como as eruditas para aumentar o 

repertório cultural dos alunos.

Nas escolas atuais, onde se ensina para a heterogeneidade, para a inclusão, a música 

terá papel fundamental na socialização e na promoção do aprendizado com sucesso do aluno, 

tornando-o cidadão do mundo, que o transformará em um mundo mais justo e solidário.
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A IMPORTÂNCIA DO LÙDICO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

AYDE MÁRCIA SILVA PEREIRA FIRMINO

RESUMO

A presente pesquisa apresenta alguns tópicos sobre o lúdico e sua importância no desenvolvimento da criança. 
Ainda tem por finalidade destacar a grande importância da ludicidade no processo de aprendizagem e do letramento 
significativo. Cada sujeito em sua totalidade se desenvolve de uma maneira, porém, na aprendizagem envolvem 
vários processos sendo eles psicológicos ou sociais que inter-relacionam a aprendizagem significativa, a ludicidade 
apresenta uma maneira de trazer a satisfação e um prazer envolvendo o aluno em todo o procedimento para 
se estabelecer a educação de forma sistematizada e planejada, levando o aluno a ser um autor de sua própria 
aprendizagem. Terá como objeto de estudo a ludicidade através do jogo, brinquedo e brincadeira que fazem parte do 
mundo da criança e seus relatos consiste desde início da humanidade, pois, segundo Rau (2011, p.27) A Ludicidade 
auxilia a transposição dos conteúdos para o mundo do educando.

Palavras-Chave: Educação; Ensino;Lúdico; Desenvovimento infantil.

INTRODUÇÃO

Para Friedman (2012, p.19 e 20), a História da ludicidade é fato e o “brincar já existia 

na vida dos seres humanos bem antes das primeiras pesquisas sobre o assunto: desde a 

Antiguidade e ao longo do tempo histórico, nas diversas regiões geográficas, há evidência de 

que o homem sempre brincou” e ainda Sommerhalder (2011, p. 8), “essa é a magia do jogo, que 

encanta a criança (e também o adulto), que leva a outros mundos, sem um rumo predestinado, 

que lhe permite saborear o não saber, criar, recriar, concretizando em movimento em ação, suas 

fantasias”.

Nessa perspectiva, este trabalho justifica-se como um norteador para docentes atuarem 

de maneira significativa utilizando a ludicidade no desenvolvimento dos alunos, nesse sentido, a 
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utilização do lúdico como estratégia de ensino nos anos iniciais proporciona uma atuação docente 

diferenciada saindo do ensino tradicional, favorecendo maiores condições de desenvolver seus 

alunos.

A disciplina  arte  implica dentro da escola e no processo , possibilitar novas práticas artes-

educativas em que os sujeitos se reconheçam enquanto seres humanos produtores, autores e 

herdeiros de tudo o que o ser humano produziu e produz, percebendo-se como sujeitos histórico-

culturais, além de oportunizar “uma forma de conhecer e representar uma realidade, criando 

significados” (SANTOS, 2006, p,12), inclusive compreendendo-a.

Portanto, cabe à escola propiciar momentos de experiências ligadas à fruição estética, do 

belo, tendo como uma das finalidades a consciência da formação global que envolve não só a 

capacidade crítica, como também integra sentimentos, imaginação e razão, tornando claros os 

conteúdos de arte e levando em consideração o seu meio. Nesta perspectiva, Barbosa (2003) 

aponta os compromissos da arte-educação com a cultura e a história, que sobre maneira as 

vezes esquecida e elucida sobre a abordagem triangular, na qual se dá ênfase à apreciação 

artística, à contextualização e ao fazer artístico, considerando ainda que “só um saber consciente 

e informado torna possível à aprendizagem de arte” (SANTOS, 2006, p.17).

O presente estudo é de base bibliográfica com caráter exploratório, o qual contempla 

análise do brincar da criança ao longo dos anos, concretizando assim que a criança necessita 

e se desenvolve através do ato do brincar. Sendo assim, o primeiro tópico será: o conceito da 

ludicidade.

 

LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO 

Na infância há apropriação por parte da criança, e ela desenvolve suas habilidades 

e competências, dessa forma, o lúdico é uma forma natural e está inerente á criança desde 

que nasce, onde brincam com seu corpo ou objetos, assim sendo, obtendo desafios para seu 

crescimento. No processo da ação do brincar o sujeito utiliza-se do valor simbólico para obter 

muitas respostas, dessa forma, o apego, estima, bravura e medos são expostos de maneira 

ousada e aventureira. Por implicação da extensão territorial e da diversidade cultural Brasileira, 

cada estado com suas especificidades e suas próprias formas de brincar, porém é unanimidade 

em todo o mundo toda criança brinca. 
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Neste sentido, o Pedagogo, partindo desse pressuposto pode valer-se para atrair, investir 

e preservar o faz de conta, pois, além de um recurso pode ser uma solução imediatista de 

condução de valores éticos e evidenciando uma alfabetização significativa e prazerosa. 

A ludicidade segundo Rau (2011, p. 33) “se define pelas ações do brincar que são 

organizadas em três eixos: o jogo, o brinquedo e a brincadeira”. E ainda aponta a autora 

que, “Ensinar por meio da ludicidade é considerar que a brincadeira faz parte da vida do ser 

humano e que, por isso, traz referências da própria vida do sujeito”. Ainda conforme a autora 

em relação ao lúdico “muitos profissionais da área educacional utilizam a ludicidade como um 

recurso pedagógico, pois a utilização de recursos lúdicos, como jogos e brincadeiras, auxilia a 

transposição dos conteúdos para o mundo do educando. (RAU, 2011, p. 27)”. E completando 

outro Autor aponta suas observações e pesquisa,

 A brincadeira por sua vez, encontra fundamentos na fala de Kishimoto (1994), quando é 
apontada como uma atividade espontânea da criança, da criança sozinha ou em grupo. 
Ela constrói uma ponte entre fantasia e a realidade, o que a leva a lidar com complexas 
dificuldades psicológicas, como a vivência de papéis e situações não bem compreendidas 
e aceitas em seu universo infantil. A brincadeira na infância leva a criança a solucionar 
conflitos por meio da imitação, ampliando suas possibilidades linguísticas, psicomotoras, 
afetivas, sociais e cognitivas.Ao permitir a ação intencional entre (afetividade), a constru-
ção de representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e desempenho de 
ações sensório-motoras (físico) e as trocas interações (social), o jogo contempla várias 
formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências contribuindo para a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantil. (KISHIMOTO, 2008, p. 36)

Nesse sentido Rau (2011, p. 53) ressalta ainda que, “a brincadeira educativa aborda a 

integração das áreas de desenvolvimento e aprendizagem, o que se acredita ser importante para 

o futuro educador saber”. E ainda ela salienta sobre a conduta do profissional. “Mesmo quando 

o professor organiza seus objetivos priorizando uma determinada área de desenvolvimento a 

ser estimulado, ele deve observar que outras áreas estão interligadas”.   E ainda dentro dessa 

perspectiva o autor, 

A formação lúdica se assenta em pressuposto que valorizam a criatividade, o cultivo da 
sensibilidade, a busca da afetividade, a nutrição da alma, proporcionando aos futuros edu-
cadores vivencia lúdicas, experiências corporais que se utilizam da ação do pensamento 
e da linguagem, tendo no jogo sua fonte dinamizadora (RAU, 2011, p. 30).

Em resumon, santos (1997, p.14) afirma que, “quanto mais o adulto vivenciar sua ludicidade, 

maior será a chance de este profissional trabalhar com a criança de forma prazerosa”. Neste 
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sentido Rau (2011, p.30).

A ludicidade tem como características lidar com as emoções e por isso traz a tona sen-
timentos de alegria companheirismo e cooperação, mas também evoca sentimentos de 
medo ansiedade e frustação. Por isso, a ludicidade é uma possibilidade pedagógica que, 
fortalecida pelos diferentes tipos de linguagem como, a música a arte o desenho, a drama-
tização, a dança, entre outros, torna significativo os conceitos a serem trabalhados.

De acordo com costa (2005, p.45), “a palavra lúdico vem do latim ludos e significa brincar. 

Nesse brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e brincadeiras e a palavra é relativa também 

á conduta daquele que joga que brinca e que se diverte” e ainda de acordo com Rau, (2011).

O significado atual do jogo na educação, segundo Kishimoto (2008), sinaliza a existência 
de divergência em torno do jogo educativo, que estaria relacionado concomitantemente a 
duas funções. Para a autora (2008), a primeira seria a função lúdica do jogo, expressa na 
ideia de que sua vivencia propicia a diversão, o prazer, quando escolhido voluntariamente 
pela criança. A segunda seria a função educativa, quando a prática do jogo leva o sujeito a 
desenvolver seus saberes, seus conhecimentos e sua apreensão de mundo. O equilíbrio 
entre as duas funções seria então o objetivo do jogo educativo. (RAU, 2011, p. 34-35).

Sendo Assim, Rau baseado em Kishimoto (2008).

Por sua vez o jogo possibilita a aprendizagem do sujeito e o seu pleno desenvolvimento, 
já que conta com conteúdo do cotidiano, com as regras as interações com objetos e o 
meio e a diversidade de linguagens envolvida em sua pratica. Desse modo com base no 
pressuposto de que a pratica pedagógica possa proporcionar a alegria aos alunos no pro-
cesso de aprendizagem, o lúdico deve ser levado a sério na escola, proporcionando-se o 
aprender por meio do jogo e logo, o aprender brincando. Podemos deduzir, assim, que a 
formação lúdica do professor favorece esta prática (RAU, 2011, p 32- 33).

Portant,o segundo Rau (2011)

É necessário entender que a utilização do lúdico do recurso pedagógico na sala de aula 
pode constituir-se em um caminho possível que vai ao encontro da formação integral da 
criança e do atendimento a suas necessidades. Ao se pensar em atividades significativas 
que respondam as necessidades das crianças de forma integrada, articula-se a realidade 
sociocultural do educando ao processo de construção de conhecimento valorizando-se o 
acesso ao conhecimento do mundo físico e sócia. (RAU, 2011 p.38). l

 Nesse sentido, santos (1997) citados por Rau (2011, p. 40), “defende que a formação 

lúdica valoriza a criatividade, o cultivo da sensibilidade e a busca da afetividade”. E ainda “O adulto 

que vivencia atividades lúdicas revive e resgata com prazer a alegria do brincar, potencializando 
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a transposição dessa experiência para o campo da educação por meio do jogo.” Inicialmente, é 

necessário entender que o termo lúdico remete as ações do brincar que se manifesta por toda 

existência humana apresentando então características de lazer e manifestando ser como uma 

forma de expressão da evolução humana. Isso por que os jogos e as brincadeiras se modificam 

de geração para geração refletindo as transformações sociais.  “A autora relata em sua obra 

(RAU, 2011, p.71) que: “As palavras Fernández (2001)” aponta a relação entre a aprendizagem 

e o brincar de maneira cativante”.

Aprender é apropriar-se da linguagem, é historiar-se, recordar o passado para desper-
tar-se ao futuro; é deixar-se surpreender pelo já conhecido. Aprender é reconhecer-se, 
admitir-se. Crer e criar. Arriscar-se a fazer dos sonhos textos visíveis e possíveis. Só será 
possível que as professora e professores possam gerar espaços de brinca-a prender para 
seus alunos quando eles simultaneamente construírem para si mesmo. É nessa perspec-
tiva que o lúdico é o importante recurso pedagógico para a definição de ação pedagógi-
ca adequada a serem estudadas em curso de formação de professores. (FERNANDEZ. 
2001, p.37)

Para se obter uma formação lúdica é preciso uma capacidade criadora em busca de 

uma produção humana, concreta e terna dessa forma, a ludicidade na educação é um jogo que 

possibilita a aprendizagem (regras, interações). 

Segundo (Costa, 2005) “A palavra  lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Nesse 

brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e brincadeiras e a palavra é relativa também à 

conduta daquele que joga e se diverte.”

Em vista disso, adquirir a função lúdica como um instrumento de apoio pedagógico é 

necessário que o brincar seja levado a sério, nessa perspectiva a ludicidade pode ser um recurso 

para atingir objetivos educacionais, a brincadeira não é um passatempo e auxilia na diminuição 

do desinteresse, falta de concentração, indisciplina e dificuldades de aprendizagem trazendo 

uma nova maneira de lidar com fracassos escolares.

Segundo Friedmann (2012, p. 147):

A criação de projetos, programas e espaços lúdicos para crianças e jovens significa, então, 
oferecer a eles a possibilidade de conviver com diferenças individuais e viver experiências 
das quais são muitas vezes privados por suas condições sociais. Essa convivência e essa 
experiência em torno do brincar são facilitadoras do processo de transformação do indiví-
duo, do grupo e do ambiente social.

Com isso, o ato de brincar, uma ação mediada pelo contexto sociocultural e o significado 
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construído pela criança sobre a função de determinados objetos e da sua participação em 

certas brincadeiras, não é estático. De um lado existe dependência dos sistemas de significação 

coletivamente compartilhados pelo grupo a que a criança pertence, envolvendo crenças e valores 

dos adultos responsáveis por ela (mãe ou professora).

De outro lado, existe a versão construída pela criança sobre os padrões sociais, a partir dos 

referenciais transmitidos pelo grupo a que pertence, mas que são resinificados no seu cotidiano 

e nas suas interações com seus pares e com ‘outros sociais’. Desta forma, a criança recria seu 

espaço de brincadeira, com novos cenários, inventando funções para os objetos, dando-lhe um 

sentido de acordo com os padrões aprovados socialmente A escola então, não deve permanecer 

conservadora e retrógrada, devendo se atualizar constantemente, para que consiga trazer um 

ambiente onde o aluno possa se preparar para o futuro.

Além disso, os alunos dos dias de hoje estão focados nas novas tecnologias, sendo elas 

mais atrativas dinâmicas e em constante atualização, sempre trazendo novidades para seus 

usuários. Portanto a escola tem uma forte concorrente em conseguir a atenção do aluno, pois 

muitos consideram as aulas chatas e monótonas, que não agregam nenhum conhecimento 

para o futuro. A escola então deve criar novas formas de interagir com o aluno, preparando um 

ambiente incentivador, onde ele possa obter conhecimentos importantes para sua vida.

O currículo transdisciplinar vai além de trabalhar disciplinas, fazer e estimular o aluno a 

aprender com projetos que integram o currículo e estimular para que sejam pesquisadores. O 

professor deve deixar de ser tradicional onde só ele sabe tudo, uma vez que o aluno passa a ser 

sujeito de todo processo de aprendizagem.

Portanto, se os professores entendem que a função da ludicidade é de ser mediador entre 

o conhecimento e o aluno nas aulas, sinalizando o aspecto sócio interacional da aprendizagem, 

nesse contexto o papel desempenhado por esse recurso se faz muito importante. 

O material didático é um instrumento básico para o alcance dos objetivos educacionais 

propostos no planejamento do professor e guia para o cumprimento dos objetivos impostos pelos 

parâmetros curriculares. Logo, se a legislação garante o ensino básico, um entrave bastante 

comum está relacionado à falta de recursos disponíveis para os alunos. É claro que, além disso, 

ser um professor alfabetizador exige do profissional um conhecimento mais fundamentado, 

valores básicos para o planejamento de ensino: características do corpo discente.

Nas escolas, a principal dificuldade no processo de aprendizagem é o fator motivacional 



51

e é neste momento, portanto, que a utilização do brincar lúdico serve de suporte e atrativo para 

o público discente ainda desprovido do interesse para leitura e dedicação necessário para a 

aprendizagem.

Assim, segundo autores acima citados, qualquer atividade dirigida e orientada visa a um 

resultado e possui finalidades pedagógicas, por tanto a ludicidade como recurso pedagógico tem 

objetivos educacionais a atingir.  Conhecendo os benefícios da ludicidade o próximo tópico faz 

menção ao benefício da ludicidade seja dirigida ou espontânea.

BENEFÍCIOS DO MÉTODO LÚDICO

No tópico Anterior autores salientam-se da importância da ludicidade, ou seja, os benefícios 

do ato de brincar no desenvolvimento da criança, considerando o jogo, a brincadeira e jogo, a 

autora Adriana Friedmann (2012) relata em sua obra que:

“O brincar já existia na vida dos seres humanos bem antes das primeiras pesquisas sobre 

o assunto: desde a antiguidade e ao longo do tempo histórico, nas diversas regiões geográficas, 

há evidencias de que o homem sempre brincou”, e ainda completa o autor:

Os jogos constituem uma atividade primária do ser humano. É principalmente na criança 
que se manifestam de maneira espontânea, aliviam a tensão interior e permite a reedu-
cação do comportamento, o aumento do coeficiente dê autoconfiança e suficiência, a ex-
pansão do eu, e, às vezes, a sublimação das tendências instintivas; fazem a criança agir 
com firmeza; trazem grandes benefícios, não só do ponto de vista físico. Mas intelectual e 
social. (ALMEIDA, 1984, p.25).

 

O lúdico é uma ferramenta importante e ainda pode ser considerada uma forma de 

entretenimento para gastar energia das crianças, mas tem por finalidades meios que agregam e 

enriquecem o desenvolvimento intelectual.

De acordo com Aguiar: 

A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo por 
isso, indispensável à pratica educativa. E, pelo fato de o jogo ser um meio tão poderoso 
para a aprendizagem das crianças que em todo lugar onde se consegue transformar em 
jogo a iniciação a leitura, ao cálculo ou à ortografia, observa-se que as crianças se apaixo-
nam por essas ocupações, geralmente tidas como maçante (AGUIAR, 1998, p.37). 

   

 Através da atividade lúdica ocorre um progresso da assimilação a tudo que lhe é 
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passado segundo Piaget “quase todos os comportamentos [...] são suscetíveis de se converter 

em jogo, uma vez que se repetem por assimilação pura, isto é, por simples prazer funcional” 

(PIAGET, 1971. P. 117). Por todos estes motivos que segundo Aguiar “os jogos fazem parte do 

universo infantil; são objetos sociais que trazem dentro de si uma infinidade de conteúdos que 

integram as disciplinas escolares” (AGUIAR, 1998, p.43).  Conclui-se que as atividades lúdicas 

contribuem para o desenvolvimento e que a criança que aprender brincando é favorecido em seu 

desempenho, pois o jogo faz parte da vida de uma criança, é fazer com que ela aprenda a viver 

e a se desenvolver tanto cognitivamente, mais sócio cultural. Mediante os benefícios do lúdico 

segue a definição dos elementos que compõem a ludicidade

Portanto, se os professores entendem que a função da ludicidade é de ser mediador entre 

o conhecimento e o aluno nas aulas, sinalizando o aspecto socio interacional da aprendizagem, 

nesse contexto o papel desempenhado por esse recurso se faz muito importante. 

É preciso que o professor reconheça a importância do princípio da brincadeira não só para 

o desenvolvimento infantil, estabelecido no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, como uma conquista e efetivação dos direitos da criança integrada à modalidade de 

educação infantil, mas também para o contexto da alfabetização no 1° e 2° anos em média eles 

estão com apenas 5 a 7 anos de idade, o educador deve ter consciência da idade deles eles 

necessitam de atividades lúdicas.

A escola é responsável em desenvolver as habilidades críticas do sujeito, em vista disso, o 

professor como mediador deve auxiliar nesse processo de busca pelas informações se utilizando 

do mundo real digitalizado em que estamos inseridos.

A alfabetização envolve as experiências trocadas em sala de aula entre professores 

e alunos. Através da análise e pela investigação da vivência e da natureza sociocultural do 

processo de ensino e aprendizagem da Língua, pode-se ter ideia da realidade do docente que 

atua com poucos recursos didáticos, sem recursos pedagógicos ou ultrapassados.

[...]uma escola bem gerida é aquela que cria e assegura condições organizacionais, ope-
racionais e didático-pedagógicas que permitam o bom desempenho dos professores em 
sala de aula, de modo que todos os alunos sejam bem sucedidos em sua aprendizagem, 
faz-se necessário revelar o dia-a-dia em sala de aula e os relatos dos professores sobre 
seu procedimento sem o uso do material didático. (LIBANEO; OLIVEIRA & TOSHI, 2005, 
p.301-302).

A mediação deve ser constante para que o cognitivo se desenvolva plenamente assim, 
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construindo novas aprendizagens, o faz de conta e o lúdico são um caminho para a interação, 

estreitamento e formas de desenvolver á capacidade de socialização. 

Para Almeida (1995),

O sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica estará garantindo se o educador 
estiver preparado para realizá-lo. Nada será feito se ele não tiver um profundo conheci-
mento sobre os fundamentos essenciais da educação lúdica, condições suficientes para 
socializar o conhecimento e predisposição para levar isso adiante (ALMEIDA, 1995, p. 63).

BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS E JOGOS.

É notório que a brincadeira faz parte do dia a dia da criança, por isso que a mesma tem 

espaço privilegiado no desenvolvimento da criança, e por meio dela que a criança demostra 

sentimento, vontades, autonomia, imaginação entre outras capacidades importantes. Mas 

segundo Machado, por que a criança brinca?

 Para atender a uma necessidade vital de crescimento (biopsicossocial). É através do 
brinquedo que a criança desenvolve todo o seu potencial de energia. É pelo jogo que ela 
descarrega toda a sua agressividade.

Quando chuta uma bola, quando joga um objeto à distância, quando bate com um objeto 
qualquer que produz barulho, etc.

A criança cresce brincando é através de brinquedos que ela executa suas experiências. 
Devemos proporcionar Brincadeiras sadias e adequadas aos pequeninos. De suas horas 
de lazer depende toda sua saúde e bem estar futuros (MACHADO, 1985, p.37).

Segundo Machado (1985, p.29) a brincadeira- “e um divertimento sobre tudo entre as 

crianças e o brinquedo, além de ser um empreendimento da própria escolha da criança tem várias 

características e finalidade”. Ainda de acordo com a autora O ser humano desenvolve as suas 

capacidades mentais através do brinquedo, ela salienta que: “a criança, por intermédio de seus 

sentidos, chega ao conhecimento do mundo exterior, obtém o controle dos próprios movimentos 

e aprende a expressar e comunicar as suas ideias pela fala”. Segundo machado (1985)

O Brincar proporciona à criança, oportunidade de investigar e tornar-se mais informada 
sobre a mesma. Mesmo quando forem pequenos, brinquedos coloridos pendurados em 
seu berço estimulam passeios pelas zonas da audição, tato e visão. (MACHADO. 1985, 
p. 35)
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E completando a autora Friedmann (1992, p.26). Diz que: “A brincadeira constitui-se, 

basicamente, em um sistema que integra a vida social das crianças. Caracteriza-se por ser 

transmitida de forma expressiva de uma geração a outra”. Ou ainda (...), “aprendida nos grupos 

infantis, na rua, nos parques, escolas, festa, etc.”. Assim “as brincadeiras fazem parte do 

patrimônio lúdico-cultural. Traduzindo valores, costumes, formas de pensamento e ensinamento” 

e de acordo com Rau (2011).

Assim como toda aprendizagem, o jogo também evoca problemas e a necessidade de 
sua superação. Nem sempre estarão todos preparados para jogar; haverá dificuldades 
cognitivas, motoras, afetivas e sociais. Nessas condições, em se tratando da utilização 
da ludicidade como recurso pedagógico, é importante refletir sobre quais dificuldades po-
dem ser enfrentadas quando se desenvolve algum tipo de jogo co9m os alunos em sala 
de aula. Jogar também passa por esse processo. Quando você entra na ação do jogo, 
elabora metas (seus objetivos), prepara estratégia (sua ação cognitiva e motora no jogo), 
escolhe caminhos (elabora hipóteses), brinca de “faz de conta” (vivencia papeis), raciocina 
e enfrenta desafios (tenta superar os obstáculos), vivencia emoções e conflitos (alegria, 
ansiedade, organiza o pensamento (supera problemas, percebe erros e acertos), e sinte-
tiza (compreende resultados, vencendo e perdendo)).

Dentro deste pressuposto kishimoto (2008, p.37),

O jogo é um instrumento pedagógico muito significativo, no contexto cultural e biológico é 
uma atividade livre, alegre, que engloba uma significação. É de grande valor social, ofe-
recendo inúmeras possibilidades educativas, pois favoreça o desenvolvimento corporal, 
estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para a adaptação ao grupo, preparando 
a criança para viver em sociedade, participando e questionando os pressupostos das re-
lações sociais tais como está posto. E ainda (...), Relata Kishimoto (2008, p. 63) o lúdico é 
um instrumento de desenvolvimento da linguagem e do imaginário, vinculado aos tempos 
atuais como “um meio de expressão de qualidade espontânea ou naturais da criança, um 
momento adequado par\a observar esse indivíduo, que se expressa através dele sua na-
tureza psicológica e suas inclinações”.

 Ainda segundo Kishimoto (2002, p. 146) nos fala que:

A brincadeira desempenha um papel de grande importância para o desenvolvimento in-
fantil, pois brincando a criança se comporta de maneira mais avançada do que nas suas 
atividades da vida real, essa é uma forma de observarmos como o brinquedo cria uma 
zona de desenvolvimento proximal. (Por ser uma ação iniciada e mantida pela criança, a 
brincadeira possibilita a busca de meios de ação, pela exploração, ainda que desordena-
da, e exerce papel fundamental na construção do saber-fazer)

Já segundo Machado (1985, p. 37) “O jogo desenvolve habilidades físicas e aprende como 
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controlar as coisas para que faça o que desejam ver- lá fazer ( princípio da liberdade orientada) 

, descobre as semelhanças de objetos”.

- O jogo distrai o tédio. Age como descarga ativa, é agente do processo social; de trans-
missão de ideias e dos costumes de uma geração à outra.

. – Através do jogo a criança desenvolve suas potencialidades físicas, psíquicas e sociais. 
(MACHADO, 1985, p.30)

E segundo (Almeida 1984, p. 18) cita que para Piaget, 

 Os jogos tornam-se mais significantes à medida que a criança se desenvolve, pois a partir 
da livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstruir objetos, reinventar as 
coisas, o que já existe uma “adaptação” mais completa. Essa adaptação que deve ser 
realizada pela infância consiste numa síntese progressiva da assimilação com a acomoda-
ção. É por isso que, pela própria evolução interna, os jogos das crianças se transformam 
pouco a pouco em construções adaptadas, exigindo sempre mais trabalho efetivo, ao 
ponto de, nas classes elementares de uma escola ativa, todas as transições espontâneas 
ocorrem entre o jogo e o Trabalho

Ainda de acordo com machado (1995, p.31-32) “através do jogo a criança desenvolve suas 

potencialidades físicas, psíquicas e sociais” e ainda salienta a autora que existem vários níveis 

de jogo, a saber: “Os jogos Solitários- é aquele em que a criança, brinca independentemente 

das outras. Folga sozinha, com brinquedos e equipamentos escolhidos por elas, sem levar em 

conta aquilo com que os outros brincam em determinado momento” e ainda segundo a autora 

outra nível de jogo e o “paralelo aquele em que a criança brinca perto ou ao lado de outras, 

usando brinquedos e equipamento semelhantes do modo semelhante, mas não tentando brincar 

com as outras”, e por fim salienta a autora que:”. O Jogo cooperativo o mais avançado dos três. 

É o estágio do desenvolvimento nas atividades lúdicas, que a criança troca ideias, ativamente 

com as outras. Crianças que brincam cooperativamente estão agindo em vista de uma atividade 

comum”. Pensando nos benefícios da ludicidade e o que a escola pode oferecer as crianças; 

Existe um lugar privilegiado e que favorece, o desenvolvimento através da ludicidade, esse 

espaço, Observa-se que esse espaço já existe não só nas escolas como, em hospitais, clubes, 

comunidades, e tem um papel a desempenhar fundamental, cito no próximo tópico importância 

desse espaço. 

A brincadeira oferece às crianças uma ampla estrutura básica para mudanças das 

necessidades e tomada de consciência: ações na esfera imaginativa, criação das intenções 
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voluntárias, formação de planos da vida real, motivações intrínsecas e oportunidade de interação 

com o outro, que, sem dúvida contribuirão para o seu desenvolvimento.

A BRINQUEDOTECA COMO ESPAÇO

A brinquedoteca é um ambiente ou um espaço destinado e preparado para incentivar 

a criança a brincar. Segundo Friedmannn (1992) “Por ser um ambiente assim há necessidade 

de valorizar o lúdico. A criança tem acesso a ludicidade através do brinquedo, da brincadeira e 

dos jogos e vivencia a descoberta, autonomia, desenvolve as habilidades motoras, cognitivas, 

emocional e intelectual”.

 E relata a autora que “Esse ambiente deve ser lúdico - pedagógico e ser rico em 

criatividade e objetivo, pois a intenção e formar a criança em um todo”,  e ainda O ideal e que 

nos cantinhos ou estações a criança tenha a possibilidade de vivenciar várias coisas, como 

na brincadeira simbólica a presença de materiais que permita a brincadeira (fogão, geladeira, 

boneca- brincadeira de casinha)” e continua relatando que: ‘essa brincadeira é importante para 

que a criança se coloque no lugar do outro. O ambiente deve ter mobílias infantis deverá conter 

livros desde os mais simples até os complexos. 

É um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma 
grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico. É um lugar 
onde tudo convida a explorar, a sentir experimentar. Quando uma criança entra na brin-
quedoteca deve ser tocada pela expressividade da decoração, porque a alegria, o afeto e 
a magia devem ser palpáveis. Se a atmosfera não for encantadora não será uma brinque-
doteca. Uma sala cheia de estantes com brinquedos pode ser fria, como são algumas bi-
bliotecas. Sendo um ambiente para estimular a criatividade, deve ser preparada de forma 
criativa, com espaços que incentivem a brincadeira de “faz de conta”, a dramatização, a 
construção, solução de problemas, a sociabilização e a vontade de inventar: um camarim 
com fantasias e maquilagem, os bichinhos, jogos de montar, local para os quebra-cabeças 
e os jogos (CUNHA, 2010, p. 36-37).

 Segundo Friedmann (1992)

Quando se pensa na evolução do brincar. Deve-se voltar até a antiguidade época na qual 
o brincar era uma atividade característica tanto das crianças quanto dos adultos, repre-
sentando para ambos um importante segmento de vida. As crianças participavam das 
festividades, lazer e jogos dos adultos, mas tinham. Ao mesmo tempo, uma esfera sepa-
rada de jogos. Os jogos aconteciam em praças públicas espaços livres, sem a supervisão 
do adulto, em grupo de diferentes idades e sexo. O testemunho daquela época mostra o 
acontecer de uma vida social infantil rica e dinâmica através dessas brincadeiras. (FRIED-
MANN, 1992, p.24)
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Segundo Sommerhalder (2011, p. 72) “para a montagem de uma brinquedoteca escolar. 

O primeiro passo é a valorização do brincar na infância e o reconhecimento de que a atividade 

é, sem dúvida, uma linguagem primordial da cainça” e ainda ela completa que a atividade “é 

favorecedora do seu desenvolvimento de sua aprendizagem”. Segundo os autores acima citados 

a brinquedoteca é um lugar que deve ser planejada, segundo o levantamento de dados e sua 

idade e seu nível sócio econômico, cabe ressaltar que a autora ainda cita que a instalação da 

brinquedoteca na escola deve estar contida no Projeto Político pedagógica da instituição. Com a 

definição da brinquedoteca, a seguir o tópico salienta a estrutura desses espaços e as atividades 

desenvolvidas dentro do mesmo em referência a ludicidade.

A ESTRUTURA DA ATIVIDADE LÚDICA

Como afirma o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil a brincadeira 

deve ser um elemento constante na rotina das escolas e não apenas durante o intervalo ou 

para matar o tempo, e com isso a autora Friedmann elenca em sua obra alguns aspectos para o 

desenvolvimento da atividade:

 
 A atividade lúdica possui, basicamente, cinco aspectos destacados:

O tempo e o espaço: qual é o tempo que a criança tem para brincar no seu cotidiano? Ela 
tem tempo para brincar dentro da escola? E fora da escola, quando ela brinca? Quais são 
os espaços reservados à criança dentro da escola para ela brincar? É dentro de Casa? A 
criança pode brincar na rua? Ela frequenta parques, praças ou outros espaços específicos 
destinados as brincadeiras? As características do brincar de cada grupo infantil serão de-
finidas em função do tempo e do espaço existente para a brincadeira acontecer;

Os jogadores: a criança brinca com colega da mesma idade? Ela tem oportunidade de 
interagir com crianças mais novas e/ou mais velhas? Ela brinca com adulto? Ela brinca 
sozinha? 

As interações sociais que a criança estabelece no decorrer da atividade lúdica são fun-
damentais para o desenvolvimento. Durante estas trocas, a criança tem oportunidade de 
assumir diversos papeis e colocar-se no lugar do outro;

Os objetos e / ou brinquedo: os objetos com os quais a criança brinca podem ser, des-
de simples elementos da natureza, até sofisticados brinquedos. Esses objetos aparecem 
em diversos contextos no cotidiano infantil: na família, nas instituições educacionais, no 
contexto tecnológico. Em cada um deles, um brinquedo pode ser visto como objeto poten-
cial de solidão e consolação; como objeto que estimula a autonomia ou a associação do 
coletivo; como objeto de realização, cooperação e progresso; como novidade, objeto de 
distração ou informativo. Os brinquedos tem um impacto próprio e são ao mesmo tempo. 
Meios para brincar e veículos da inteligência e da atividade lúdica. Eles constituem um 
“eco” dos padrões culturais dos diferentes contextos sócio- econômicos;

As ações do sujeito_ física e mentais: o desenvolvimento da atividade lúdica depende de 
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forma significativa, das ações das crianças- sem elas, a brincadeira não acontece. Es-
sas ações desenvolvem-se, nos primeiros anos de vida, muito mais ao nível do concreto 
(físico). Assim que a criança cresce, a sua ação torna-se abstrata, havendo um desen-
volvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Por exemplo: em um jogo de 
construção com blocos, a criança pequena se exercita através da manipulação. à medida 
que vai se desenvolvendo. Ela passa a construir objetos, cenas, etc., que vão adquirindo 
um significado mais abstrato e servem a outras brincadeiras, deixando de ser, a constru-
ção, o principal objetivo:

 Uma relação meia/ fins: é importante discernir, no decorrer da atividade lúdica, se ela se 
constitui num meio para atingir determinados fins (é o caso de um jogo proposto com obje-
tivos pedagógicos específicos_, por exemplo: um jogo de sequência) ; ou se a brincadeira 
acontece coo um fim em si mesmo: a criança  brinca por puro divertimento( por exemplo: 
pular corda no recreio( FRIEDMANN, 1992, p. 27-28)

A ludicidade é de suma importância no desenvolvimento da criança, e seus benefícios vão 

além, pois acompanham toda ser humano e através dele outros profissionais, são beneficiados 

como a seguir o trabalho desenvolvido por um psicopedagogo através da ludicidade.

O USO DO LÚDICO NO DIAGNÓSTICO DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

Faz parte do diagnóstico, várias técnicas inclusive utilizar recurso. O instrumento ofertado 

de grande valia nesse artigo é o lúdico. Que hora faz parte da vida de todo ser Humano, pois 

a ludicidade segundo Rau (2011, p. 33) “se define pelas ações do brincar que são organizadas 

em três eixos: o jogo, o brinquedo e a brincadeira”. E ainda aponta a autora que, “Ensinar por 

meio da ludicidade é considerar que a brincadeira faz parte da vida do ser humano e que, por 

isso, traz referências da própria vida do sujeito”. Ainda conforme a autora em relação ao lúdico 

“muitos profissionais da área educacional utilizam a ludicidade como um recurso pedagógico, 

pois a utilização de recursos lúdicos, como jogos e brincadeiras, auxilia a transposição dos 

conteúdos para o mundo do educando. Rau (2011, p. 27)”. E completando Outro Autor aponta 

suas observações e pesquisa,

Nesse sentido Rau (2011, p. 53) ressalta ainda que, “a brincadeira educativa aborda a 

integração das áreas de desenvolvimento e aprendizagem, o que se acredita ser importante para 

o futuro educador saber”. E ainda ela salienta sobre a conduta do profissional. “Mesmo quando 

o professor organiza seus objetivos priorizando uma determinada área de desenvolvimento a ser 

estimulado, ele deve observar que outras áreas estão interligadas”.

De acordo com Weiss (2012) “Todo profissional que trabalha com criança sente que é 

indispensável haver um espaço e tempo para brincar e assim melhor se comunicar, se revelar”. 
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E a ainda conforme a autora, “no trabalho psicopedagógico, chega-se às mesmas conclusões, 

quer seja diagnóstico, quer no tratamento”. O lúdico segundo a mesma tem “sentido de jogar 

brincar, representar e dramatizar” (WEISS, 2012, p. 75).

Outro autor que integra o lúdico como ferramenta e Winnicott onde revela “É no brincar, 

que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é 

somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu”. (WINNICOTT. 1975, p. 80). E segundo 

Weiss (2012, p.75), “no brincar, a criança constrói um espaço de experimentação, de transição 

entre o mundo interno e o externo”. Ela completa e aponta que:

Nesse espaço transicional–criança–outro, indivíduo-meio dá-se a aprendizagem. Por essa 
razão, o processo Lúdico é fundamental no trabalho psicopedagógico.

No diagnóstico, o uso de situações lúdicas é mais uma possibilidade de se compreender, 
basicamente, o funcionamento dos processos cognitivos e afetivos e sociais em sua inter-
ferência mútua, no modelo de aprendizagem. (WEISS, 2012, p.75-76).

Para a autora, “Escrever algo Ao se abrir um espaço de brincar durante um diagnóstico, 

já se está possibilitando um movimento na direção da saúde, da cura, pois brincar é “universal 

e saudável””. E ainda segundo a mesma, “Rompe-se assim a fronteira entre o diagnóstico e o 

tratamento, já que o próprio diagnóstico passa ter caráter terapeuta”. (WEISS, 2012, p.77).

A sessão lúdica diagnóstica distingue-se da terapêutica porque nesta o processo de brin-
car ocorre espontaneamente, enquanto na diagnóstica há limites mais definidos. Nesta úl-
tima podem ser feitas intervenções provocadoras e limitadoras para se observar a reação 
da criança; se aceita ou não as propostas, se revela como quer ou pode brincar naquela 
situação, como resiste às frustações, como elabora desafios e mudanças propostos na 
situação etc.(WEISS, 2012, p. 77).

 

Segundo Paín “a atividade lúdica inclui os três aspectos da função semiótica que, a partir 

do ponto de vista evolutivo, começa aos dois anos, uma vez construído o mundo prático; são 

eles o jogo, a imitação e a linguagem” (PAÍN, 1985, p. 50). Ainda, de acordo, com o autor: “O jogo 

propriamente dito é uma atividade predominantemente assimilativa, através da qual o sujeito, 

alude a um objeto, propriedade ou ação ausente por meio de um objeto presente que constituem 

o símbolo do primeiro e guarda com ele uma reação motivadora”. E conclui o autor que: 

A atividade lúdica possibilita uma aprendizagem adequada na medida em que é por meio 
dela que se constroem os códigos simbólicos e signálicos e que se processam os paradig-
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mas do conhecimento conceitual, ao possibilitar-se, por meio da fantasia, o tratamento de 
cada objeto nas suas múltiplas circunstâncias possível.

A ludicidade “nos fornece informação sobre os esquemas que se organizam e integram 

o conhecimento em um nível representativo. Por isto, consideramos de grande interesse para 

o diagnóstico do problema de aprendizagem na infância a observação do jogo do paciente, os 

quais fazem por meio de uma seção que denominamos “hora jogo””.

O material utilizado para essa técnica diagnóstica quando se trata de diagnosticar o 

problema de aprendizagem, é predominantemente não figurativo, pois interessa prestar especial 

atenção ao processo de construção do símbolo, mais do que as projeções efetuadas sobre m 

objeto já determinado pelo seu conteúdo. (PAÍN, 1985, p. 51).

O lúdico tem sua relevância como recurso e ferramenta de investigação, no diagnóstico 

psicopedagógico, e é através do mesmo que o psicopedagogo norteia as técnicas facilitadoras 

para compreender e levantar hipótese. Diante de todos os conceitos e mediante a todos os 

autores, com suas obras ofertadas, cabe então a seguinte conclusão

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fundamentando no artigo exposto, observa-se que a humanidade vem ao longo dos anos 

sofrendo modificações, mas uma coisa e notável que, a prática do brincar resiste as grandes 

mudanças e se faz presente até hoje, e acompanha a humanidade desde a antiguidade, tornando 

assim uma prática milenar. Ainda de acordo, com os autores acima relacionados os jogos, 

brinquedos e brincadeiras devem estar presentes em qualquer época da vida do ser humano e é 

coisa séria. Hoje há necessidade de se resgatar a prática do brincar, visto que a mesma contribui 

para o desenvolvimento da criança.

Através da pesquisa proposta neste artigo, fica possível perceber que o lúdico, é uma 

ferramenta importantíssima para o professor, no tocante que se refere à aprendizagem infantil, 

pois a ludicidade proporciona suporte pedagógico, produção de conhecimento, desenvolvimento 

social, desenvolvimento cultural, desenvolvimento intelectual e aprendizagem, sendo assim, 

o lúdico é uma possibilidade importante, necessária e eficaz para o desenvolvimento de 

habilidades e competências. Quando a criança brinca ela cria cenários imaginários, que muitas 

vezes representam situações vivenciadas no cotidiano. A criança através da brincadeira como, a 
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imitação, o faz-de-conta, permite a reconstrução interna daquilo que é observado externamente. 

Ou seja, tira do concreto algo para que futuramente abstraia.  No ato de imitar, jogar a criança cria 

e obedecem às regras e desenvolve seu aprendizado. Ainda é no brincar, que ela expressa o que 

não consegue traduzir em palavras. Brincando, a criança também desenvolve processos sociais 

(como lidar com os outros), como a comunicação e expressão (através da música e da dança), 

a criança durante a brincadeira e jogos aprende a obedecer a regras individuais (como esperar 

sua Vez), a tomar decisões, a respeitar os outros (valorizar a cultura popular), aumentando assim 

sua independência, alegria, criatividade, motivação e sua integração, que irá colaborar para a 

formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, e assim desempenhar 

a sua cidadania. 

Dessa maneira, sabendo que o brincar é uma a proposta pedagógica que além resgatar 

o brincar na vida das crianças, garantindo espaços adequados para que as crianças possam 

usufruir dos benefícios emocionais, intelectuais e culturais que atividades lúdicas proporcionam, 

contribuindo para despertá-lo da criatividade e da consciência e da cidadania. 

Nesse sentido, a ludicidade deve ser proporcionada de uma maneira conivente com a 

realidade do aluno, e lidar com sua vivência de maneira a dar significado á aprendizagem, é 

uma forma de manter a motivação e inserção do aluno contribuindo para a socialização e para 

estimular suas competências e habilidades com os outros. 

A ludicidade além dessa forma de proporção de inserção no meio histórico social, ele traz 

uma forma de trabalhar a autoestima, a valorização do trabalho em grupo e importância do ser 

humano enquanto criador e assim estabelecendo uma pessoa crítica que a base da educação 

de qualquer um. 

Conclui-se apoiado na pesquisa que: o lúdico facilita as ações e possibilita uma série de 

aprimoramento em diversos âmbitos do desenvolvimento da criança cito: cognitivo, motor, social 

e afetivo. Segundo os autores acima mencionados fica evidenciado que através do brincar a 

criança se apropria de vários benefícios como, a invenção, a autoconfiança, o uso da linguagem, 

o raciocínio a autonomia a atenção e ainda como se trata de uma ação dinâmica a ludicidade 

proporciona a criança prazer, conduta de comportamento, aceitação de regras e limites e ainda 

trabalha no tocante ao que refere, a lidar com emoções, angústias, dificuldades, e com tudo 

promove um enriquecimento na vida e na aprendizagem da criança.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

BRUNO WELLINGHTON DE LIMA

RESUMO  

Este artigo tem como função apresentar as diferenças de alfabetização e letramento e como eles estão interligados 
no processo de aprendizagem. Há alguns anos pesquisadores vem explorando os métodos de aprendizagens, 
partindo do método tradicional e ajustando para aperfeiçoamento no ensino de alfabetização. Nota-se que muitos 
alunos formados não compreendem o que lêem, ou seja, alunos alfabetizados não são alunos letrados. Para que 
possa haver mudanças nas metodologias de ensino de alfabetização é necessário que inicie pela formação dos 
docentes, pedagogos, assim os resultados de alfabetização e letramento serão melhores, pois os resultados de 
atualmente infelizmente são insatisfatórios para esse requisito. Um dos conceitos que é muito defendido é o método 
de alfabetização em conjunto com o letramento, pois a assimilação dos dicentes será mais proveitosa. Um método 
como esse é desafiador, pois mudará alguns caminhos percorridos até o momento, este artigo pretende explorar 
essas abordagens e relacioná-las para que possamos reconhecer método indispensável na aprendizagem da 
alfabetização.  
 
Palavras-Chave: Letramento; Desenvolvimento cognitivo; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

São perceptíveis as dificuldades de letramento e alfabetização desde os anos iniciais de 

ensino, temos como um dos exemplos o ENEM, poucos alunos conseguem a nota máxima na 

produção de texto, não sabem como lidar com interpretação, desenvolvimento e conclusão, mas 

isso são reflexos dos anos iniciais e ao decorrer do ensino, sobretudo, precisamos ressaltar que 

o ensino público é mais carente comparado ao particular, com isso dificultando um pouco mais a 

alfabetização e letramento dos discentes.

Como podemos guiar o processo de desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança? É 

necessário que os docentes orientem os alunos e compreendam as evidências cientificas, pois, 
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estabelecem as teorias do desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança, não diz respeito 

somente ao ano que a criança deve desenvolver as habilidades, mas introduzir a criança no 

mundo da escrita e respeitando as habilidades de desenvolvimento cognitivo e linguístico.

Por evidencia cientifica temos o método fônico, nos resultados de pesquisas foi observado 

que a criança compreende melhor o sistema de escrita alfabética quando é apresentado 

claramente grafemas e fonemas, o resultado final é que esse é método é o que a criança melhor 

assimila método fônico, por uma pesquisa parcial do National Reading Panel (NRP) obteve-se 

esse resultado, foram analisados outros ângulos da alfabetização, vocabulário e compreensão, 

com isso foi proposto um ensino balanceado em que diversos aspectos sejam inclusos, não 

devemos nos basear completamente no relatório (NRP) é evidente que a criança deve assimilar 

grafemas e fonemas, mas não basear-se apenas nesse método, muitas coisas se modificaram 

e muitos anos se passaram.

A ALFABETIZAÇÃO

De acordo com Soares, a alfabetização é caracterizada por um conjunto de teorias 

linguísticas e psicológicas que demonstram o pilar para a assimilação de como a criança aprende:

 A perspectiva psicológica é a que tem predominado nos estudos e pesquisas sobre a 
alfabetização. Sob essa perspectiva, estudam-se os processos psicológicos considera-
dos necessários com pré-requisitos para a alfabetização, e os processos psicológicos por 
meio dos quais o indivíduo aprenda a ler e escrever. (Soares, 2017, p.20).

Baseado nessas teorias e indícios que resultam, o que se pode identificar é como e 

quando ensinar, assim sendo necessário recorrer a métodos de alfabetização, a teoria demonstra 

diferentes formas para instruir aprendizagens diferentes da alfabetização, a língua escrita está 

inserida em contextos culturais e sociais de um grupo, o desenvolvimento da escrita deve ocorrer 

juntamente com o desenvolvimento do LETRAMENTO, pois para a criança será melhor para 

assimilação, sendo assim, é muito importante os dois serem desenvolvidos simultaneamente, 

como Soares propõe para uma aprendizagem significativa.

O processo de assimilação progressiva sobre a língua escrita, em todo o processo de 

desenvolvimento da criança demonstra que a alfabetização é parte de um processo e não o 

ponto que se deve chegar, para a criança é muito complexo ter que representar o que se fala e 
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ouve em escrita, a especificações sobre a língua escrita e falada são parcialmente verdadeiras, 

Soares (2017) fala sobre:

Em primeiro lugar, a língua escrita não é uma mera representação da língua oral, como 
faz supor o primeiro conceito. Além de apenas em poucos casos haver total correspon-
dência entre fonemas e grafemas, de modo que a língua escrita não é, de forma alguma, 
um registro fiel dos fonemas da língua oral, há também uma especificidade morfológica, 
sintática e semântica da língua escrita: não se escreve como se fala, mesmo quando se 
fala em situações formais; não se fala como se escreve, mesmo quando se escreve em 
contextos informais.  (SOARES, 2017. pg. 18).

 Para isso é necessário que o professor reconheça o processo de desenvolvimento do 

aluno, ou seja, é necessário que o professor tenha princípios fonológicos, sociolingüísticos e 

lingüísticos, alguns dos mais importantes que se deve ter, infelizmente na formação dos docentes 

alfabetizadores, não abrange esses fundamentos necessários, assim, o termo “Alfabetização” 

demonstra um conceito equivocado.

COMO SURGIU O LETRAMENTO 

O letramento surgiu com a necessidade nomear práticas sócias de leitura e escrita mais 

complexa, em 1980 surgiu à invenção do letramento no Brasil, houve uma extensão do termo 

alfabetização (reconhecimento do código linguístico) para o letramento (Capacidade de ler, 

escrever e interpretar). O letramento é a base para leitura, interpretação e produção de texto.

No ano de 1980 a abordagem de aprendizado era totalmente voltada para a alfabetização, 

com apenas esse método não era possível formar leitores, nos contextos sociais, era perceptível 

o fracasso do ensinamento voltado apenas para a alfabetização, observou-se então que era 

necessário algo a mais para o ensino, assim reconheceu-se que a alfabetização precisava se 

complementar, por fim surgiu o letramento, fazendo com que a alfabetização se apropriasse 

do sistema de código linguístico e o letramento da capacidade de interpretar e produzir textos, 

formando então, pessoas letradas com habilidades de leitura, interpretação e produção textual.

O processo de alfabetização e letramento é próprio e diferente, com bases linguísticas 

e cognitivas diferentes, cada um com a sua especificação, porém na aprendizagem inicial eles 

necessitam ser simultâneos, pois a criança se alfabetiza no contexto de letramento e se letra 

no contexto de alfabetização, sempre ressaltando que os dois modos sejam explorados em 
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simultâneo, por quem está ensinando. 

O letramento está além de decorar códigos linguísticos, não desmerecendo a alfabetização, 

mas mostrando a diferença entre elas, ou seja, ser letrado é o discente saber se impor em todos 

os momentos, sabendo como reconhecer contextos que envolvam o letramento, quando há a 

opção de escolha de palavras, pois em situações divergentes será solicitado algo que exija o 

letramento, no caso de ler um poema, uma história ou um livro, ser letrado é reconhecer qual é 

melhor momento de utilizar as falas ou composição textual, em ambientes escolares ou não, em 

diversos casos será relevante que o aluno seja letrado.

De Acordo com Soares, a alfabetização e o letramento estão interligados e são 

indissociáveis:

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais con-
cepções psicológicas, linguísticas ou psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da 
criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre simultaneamente por 
esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita- a alfabetização- 
e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e 
escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita o- letramento. (Soares, 2017, 
p.45)

Partindo do ponto de vista tradicional, métodos analíticos e sintéticos, os processos 

eram independentes, porém no ponto de vista atual, a alfabetização não antecede o letramento, 

eles são contemporâneos, a necessidade de manter os dois termos é que são processos de 

aprendizagens diferentes, pois envolve habilidades e conhecimentos específicos, com isso 

requer orientações diferentes de ensino.

O letramento é a representatividade além da alfabetização tradicional, como é abordado, 

foi necessário reformular os conceitos de alfabetização, assim, surge o letramento, trazendo 

novos significados e abrangendo outras necessidades, que a alfabetização por si só não fazia.

Atualmente a escritora e professora Magda Soares, sugeriu um novo conceito que 

envolvesse esses dois termos; o Alfaletrar, alfabetização e letramento contemporâneo, a 

professora e escritora consolidou esse termo, pois fez uma análise reflexiva e participou de 

debates sobre os métodos que são utilizados na alfabetização e letramento, assim, reconheceu 

a necessidade de aprimorar os ensinamentos que vem por um longo tempo fracassando. Este 

conceito é destinado para que as crianças possam fazer o uso de alfabetização e letramento nos 

diversos contextos que envolvam leitura e interpretação, a Professora é líder do projeto Alfaletrar 
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que alcançou um espaço muito importante no contexto de alfabetização e letramento no Brasil, 

com essa metodologia Soares trouxe novas perspectivas para o ensinamento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em análise, o que é proposto inicialmente é o reconhecimento inicial do educando para 

assim saber o ponto de partida.

Com a junção de alfabetização e letramento, é necessária que sejam trabalhados 

simultaneamente para melhor explorar os contextos que envolvam às duas formas de ensinamento 

para que a alfabetização se desenvolva no contexto de letramento e vice-versa. 

É evidente que a alfabetização e o letramento possuem características diferentes, a 

forma de ensinamento que ambas propõe são especificas, assim, sendo necessário recorrer a 

metodologias variadas para que haja uma junção.

Foi proposto um método para assimilação de códigos da língua, o método fônico, por 

relatório americano, a pesquisa foi inicialmente baseada nas metodologias estrangeiras, mas as 

características da língua escrita requerem mais atenção, pois nem tudo como se fala, se escreve, 

ou seja, ficou claro que a língua escrita requer mais que reconhecimento de um código. Por 

fim requer métodos cognitivos e sem dúvida demanda vivências sociais, todos esses aspectos 

devem ser levados em consideração.

Para que esses objetivos sejam alcançados com máxima eficiência, é necessário que haja 

uma revisão e reforma no ensino dos professores pedagogos, pois com novas habilidades eles 

serão capazes de lidar com a frustração e dificuldades de aprendizagem nas escolas de séries 

iniciais do ensino brasileiro. 

Nas reflexões aqui abordadas, cabe a nós rever o acesso que o povo brasileiro tem com a 

leitura e a escrita e explorar soluções para que a sociedade seja letrada, pois soluções que são 

propostas pelas escolas escondem que o aluno alfabetizado, aquele que sabe ler escrever, não 

compreende efetivamente a leitura e a escrita, ou seja, esse aluno não está na cultura letrada. 

Uma reflexão de Soares (2017, p.175) “ Ao povo tem-se permitido que aprenda a ler e a escrever, 

não se lhe tem permitido que se torne leitor e produtor de textos.
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COMO MOBILIZAR OS PROFESSORES E OS DIRIGENTES DENTRO DAS ESCOLAS 
PARA O ORDENAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REMOTAS?

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de apontar questões importantes sobre como mobilizar os professores e os dirigentes 
dentro das escolas para o ordenamento de atividades pedagógicas remotas.

Palavras-Chave: Educação; Ensino; Atividades pedagógicas e remotas.

INTRODUÇAO

Em razão da pandemia de Covid-19, questões nunca antes levantadas na educação 

brasileira se fizeram presentes. Questões sobre como manter a qualidade do ensino durante 

a pandemia, como evitar a evasão, como garantir a segurança alimentar de alunos que tinham 

na escola, por vezes, suas únicas refeições no dia, questões tecnológicas, pedagógicas, 

administrativas, legais, enfim, muitos questionamentos por parte de pais, professores e todos os 

envolvidos no processo educacional que necessitam ser debatidos e resolvidos. 

Portanto é de estrema relevância que os meios acadêmicos comecem a debatê-las para 

minimizar os impactos que o ensino remoto e híbrido infringiram à população.

Uma tentativa do governo para organizar o ensino brasileiro foi o Parecer CNE 05/2020 

que serve como base para uma discussão. Ele elenca alguns desafios da educação em tempos 

de pandemia. Analisaremos um deles:

Como mobilizar os professores e os dirigentes dentro das escolas para o ordenamento de 
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atividades pedagógicas remotas?

COMO MOBILIZAR OS PROFESSORES E OS DIRIGENTES DENTRO DAS ESCOLAS PARA 

O ORDENAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REMOTAS?

No ano de dois mil e dezenove iniciou-se em Wuhan na China uma epidemia de uma 

cepa de coronavírus que se denominou Covid-19. O vírus surgiu provavelmente do consumo de 

morcegos ou outros animais infectados e espalhou-se rapidamente pelo mundo.

A maneira de transmissão do vírus é pela respiração de gotículas de saliva, que saem 

pela respiração ou tosse em forma de aerossóis da pessoa contaminada para o receptor. Ocorre 

a transmissão também pelo contato da mão com o vírus, seguido do esfregar de olhos, nariz e 

boca.

Assim sendo, com uma transmissão relativamente fácil, e com uma taxa de mortalidade 

girando em torno de 3%, o que poderia levar à morte de milhões de pessoas, os governos do 

mundo se viram forçados a decretar o chamado lock down ou confinamento, apelidado pela 

mídia de “fica em casa”. 

No Brasil não foi diferente. Foi decretado o confinamento da população, exceto das 

atividades consideradas essenciais, como a saúde por exemplo. Instituiu-se também a 

obrigatoriedade do uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social.

Diferente, entretanto, no Brasil foi a política, que não se entendeu. Com governadores e 

prefeitos decretando uma coisa e presidente e ministros outra. Isto levou a um atraso e grande 

confusão e desunião no combate à pandemia. Confusão esta que se refletiu também na educação. 

Demorando muito para o governo federal organizar, ou tentar, o sistema de ensino através do 

Parecer 05/2020, que só foi publicado em 28 de abril de 2020, mais de um ano após o início da 

suspensão das aulas presenciais!

Então, respondendo à pergunta deste artigo - Como mobilizar os(as) professores(as) e 

os(as) dirigentes dentro das escolas para o ordenamento de atividades pedagógicas remotas? 

– devemos responder em primeiro lugar, não atrasando tanto em organizar o sistema. Não 

espalhando fake news e fantasias infantis e conspiracionistas ridículas e, ao invés, trabalhando 

com organização, método e foco. Aliando-se à ciência e não ao delírio.

Por parte dos governadores e prefeitos, especialmente de São Paulo, posso responder a 
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esta pergunta, sarcasticamente, que o senhor governador e o senhor prefeito podem mobilizar o 

trabalho de professores e dirigentes nas escolas não contando pra eles que, ainda antes de acabar 

a pandemia, eles terão os direitos suprimidos, a aposentadoria roubada, o salário diminuído, a 

evolução funcional e progressão na carreira congelada, a contribuição previdenciária triplicada, 

e que serão chamados de vagabundos, encostados e privilegiados pelos senhores legisladores 

e por uma campanha midiática por eles orquestrada e executada.

Deixemos, porém o sarcasmo e vamos às razões mais acadêmicas.

Para mobilizar o trabalho remoto dos professores a escola teve que em primeiríssimo 

lugar fazer um levantamento dos dados dos alunos cadastrando e-mails, números de celulares e 

atualizando à risca os dados cadastrais, endereços, telefones e demais contatos.

Após esta tarefa, a escola teve de familiarizar-se com os aplicativos que permitiram a 

comunicação com os alunos, a disponibilização de atividades remotas e as reuniões de trabalho 

de professores, funcionários, equipe pedagógica e direção das escolas. 

O aplicativo mais usado nas reuniões pedagógicas foi o Microsoft Teams que permitiu 

reuniões explicativas de como funcionariam as aulas remotas, levantou-se dados de alunos que 

não se conseguiam encontrar, fez-se planejamentos e orientações diversas.

Também neste aplicativo foram feitas as reuniões de pais que estavam ansiosos e tão 

despreparados para o ensino remoto quanto os filhos. Orientou-se aos pais quanto à necessidade 

de acompanhamento das atividades. Que deveriam disponibilizar um aparelho, computador, 

celular ou tablet conectado à internet para a utilização dos filhos. Que as atividades seriam 

gravadas e poderiam ser executadas em qualquer horário, já que às vezes os pais também 

estavam trabalhando remotamente em casa e utilizando o mesmo computador que os filhos. 

Então estes tinham que esperar o equipamento liberar para fazerem as atividades. 

Os pais foram orientados também da importância de manter um horário de estudo para os 

filhos não ficarem dispersos e criarem o hábito de estudar naquele horário, como se estivesse 

indo à escola.

O maior problema ficou por conta dos alunos em idade de alfabetização, onde a 

necessidade de letramento caiu nas mãos de pais completamente despreparados para ensinar 

isso na presença dos filhos, e nas costas de professores completamente despreparados para 

ensinar isso remotamente. Os mais prejudicados foram as crianças que inevitavelmente tiveram 

a alfabetização prejudicada. Ainda que não por completo, mas não dá pra manter a mesma 
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qualidade da aula presencial quando o assunto é alfabetizar. Dá pra um aluno alfabetizado ler 

no aplicativo sua atividade e responder igualmente de forma online quando ele já sabe ler e 

escrever. Mas como um aluno que não lê, vai fazer isso? E como um professor vai interagir se 

não está vendo o aluno? Se ao menos, a aula é simultânea, aluno falando com professor por 

meio da câmera, mas a aula é gravada?

Realmente esta foi a faixa etária mais prejudicada de todas. E o que minimizou o 

distanciamento do professor foi a proximidade de um pai, mãe ou responsável atuante e 

interessado.

Verdade é que a educação foi pega de surpresa. Foi tudo feito no susto. Na correria. 

Todos foram aprendendo fazendo. Não houve um planejamento prévio. Foi emergência sanitária 

que se impôs à lógica e a tudo. Primeiro a sobrevivência. Depois a educação. Se até o trabalho, 

o sustento, o ganha-pão foi relegado a segundo plano, quanto mais a alfabetização de crianças.

Tudo bem. É compreensível. A humanidade não estava preparada e havia passado cerca 

de cem anos antes da última pandemia global. O que não será compreensível, entretanto é 

que não se preparem para uma eventual próxima vez. Ou até, infelizmente temos que pensar 

nesta hipótese, para a piora desta mesma pandemia que ainda não acabou. Ainda mais se 

tratando de um vírus que sofre tantas mutações, e de uma população que resiste às vacinas. 

Pode simplesmente haver uma variação que não seja coberta pelas vacinas existentes e uma 

nova pandemia global de um Covid-19 fortalecido abater o mundo de novo.

Neste caso o mundo já deve estar preparado, e também a escola. Não haverá desculpa.

Outra coisa necessária para a mobilização da atuação consciente e regular dos professores 

foi uma fiscalização, infelizmente o nome é este mesmo, do trabalho dos professores. Se eles 

postavam e corrigiam as atividades. Se eles se comunicavam com os alunos. Quantos assistiam 

às gravações das aulas. Quantos não tinham computador em casa nem celular. Quantos tinham 

mas sem internet. Quantos estavam evadidos, ainda que seja estranho ser evadido remotamente, 

mas, os professores tinham de dar conta de alunos que simplesmente sumiram online. Ou seja, 

nem visualizavam, nem respondiam às atividades. Então a Coordenação Pedagógica tinha que 

mobilizar os professores para fazer a chamada busca ativa, que nada mais era do que pegar os 

quarenta telefones do aluno existentes na ficha e no sistema e tentar falar com ele e convencê-lo 

a fazer as atividades.

Por parte da direção coube organizar todo o trabalho da secretaria que permaneceu aberta, 
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com revezamento dos funcionários. Recolher a merenda que deixou de ser servida, ou servi-la 

aos necessitados como ocorreu em algumas prefeituras. Coube também receber e distribuir as 

cestas básicas que foram ofertadas à população. 

Também coube à direção distribuir os tablets e planos de internet que alguns estados e 

prefeituras disponibilizaram aos alunos carentes, primeiramente, e depois a todos. 

Necessitou ainda reelaborar e readequar o calendário escolar e zelar pelo cumprimento 

das 800 horas-aula mínimas letivas estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.

Teve ainda que gerir e implementar o ensino híbrido, parte presencial, parte remoto, 

quando ocorreu a retomada parcial das aulas. Momento este de grande estresse e desafios, 

onde parte dos professores ainda não iria retornar ao trabalho por não estar ainda vacinados ou 

por serem portadores de comorbidades e parte voltaria a dar aula presencialmente. 

Optou-se por colocar os professores que estavam em trabalho remoto para dar aula aos 

alunos que estavam estudando remotamente, por rodízio ou por opção dos pais, e os professores 

que já estavam dando aula presencialmente ministravam aulas para os alunos que vinham 

presencialmente.

 O problema é que não teve como manter o professor com as suas salas atribuídas pela 

simples impossibilidade logística disso. Então se o professor do 1A estava dando aula online e 

os do 1B e do 1C presencialmente, estes dariam aula para os alunos do 1A que aparecessem na 

escola, e o professor do 1A daria aula remotamente para os alunos dos 1A, B e C em uma sala 

online mista. Se já é difícil pra explicar, imagina pra fazer. Realmente foi uma grande dificuldade 

superada pelo empenho de todos coletivamente.

Por fim, quanto aos professores coube se superar ainda mais do que já estavam 

acostumados a fazer. Coube aos professores, também em primeiro lugar, aprender a utilizar os 

aplicativos e programas que eles faziam apenas timidamente. Foi um momento até engraçado 

em alguns casos onde houve casos e mais casos de alunos de nove anos dando aulas para a 

professora sobre como ligar e desligar a câmera e o microfone na reunião online. Como postar 

atividades. Como utilizar os programas de edição de imagens e de vídeos, etc.

Após superarem a dificuldade inicial da informática, claro que nem todos os professores 

tinham esta dificuldade, precisaram adequar completamente o planejamento anual e o currículo.

Tiveram que selecionar quais conteúdos seriam priorizados. Quais ficariam numa espécie 
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de banho-Maria aguardando o retorno presencial por serem mais complexos. 

Tiveram que readequar suas abordagens didáticas e metodológicas já que as aulas, de 

repente, mudaram completamente de estilo, do presencial para o remoto.

Tiveram que se aproximar mais dos alunos já que a distância física teve de ser compensada 

por uma aproximação do controle das atividades, o que acabou fazendo que o professor 

praticamente tenha que ter tido contato pessoal com todos os seus alunos. Já não dava mais 

para falar com a sala. Tinha que falar com o fulano, um por um, até completar os quarenta. 

Fulano, fez a atividade? Qual é sua dificuldade? Isto se faz assim. 

Paradoxalmente, a proximidade pedagógica teve que aumentar enquanto a física diminuía.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que para mobilizar o trabalho remoto dos professores, coordenadores 

pedagógicos e diretores das escolas, deve haver uma integração e trabalho em equipe nunca 

antes realizado. Deve-se familiarizar-se com a tecnologia pois a educação está agora inserida 

nela. Deve-se evoluir a mentalidade em um tempo onde não é mais possível proibir o uso do 

celular em sala de aula quando a própria sala de aula está no celular! 

A conclusão é que não há resposta simples. Tudo é novo. Tudo é repentino. Tudo foi 

inesperado. As respostas vêm com o trabalho. E o melhor trabalho é o feito em colaboração e 

equipe, seja pertinho presencialmente, seja pertinho no celular.
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A EDUCAÇÃO LÚDICA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM

CAROLINA MUNHOZ ADÃO

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo demonstrar ao educador a importância do lúdico como fator diferencial no 
ensino formal da educação infantil, contribuindo para que o aluno seja sujeito no processo ensino-aprendizagem, 
conseguindo um melhor desempenho frente ao ato de aprender. A educação lúdica não é meramente um passatempo 
para distrair os alunos, pelo contrário, ela ajuda a estimular a criatividade e a aprendizagem, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades como: paciência, percepção, respeito às regras e socialização. A metodologia 
desse artigo constitui-se em revisões bibliográficas sistemáticas, em consultas webgráficas e bibliográficas de cunho 
científico em livros, monografias, dissertações, artigos, e sites idôneos. O brincar é parte do universo infantil, e por 
meio das brincadeiras as crianças aprendem e desenvolvem habilidades motoras e cognitivas, ampliando sua rede 
de significados. 

Palavras-Chave: Educação Lúdica; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil.

 

INTRODUÇÃO

O processo de ensino aprendizagem deve priorizar a necessidade de satisfazer o 

interesse da criança. Dessa forma, a metodologia lúdica é um instrumento eficaz nesse processo, 

despertando no educando a curiosidade e a vontade de aprender brincando, e consequentemente 

favorece as aprendizagens significativas, tornando o ambiente escolar um lugar descontraído e 

propicio para o desenvolvimento da criança.

Atualmente, a sociedade não valoriza a ludicidade, ocorrendo o enfraquecimento das 

brincadeiras tradicionais, como: amarelinha, cobra cega, o jogo das cinco Marias, a corda, a pipa, 

a bola entre outras brincadeiras, ou seja, elas estão desaparecendo do dia a dia das crianças.

O brincar contribui para a interação social da criança e sofre influência cultural, e segundo 
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Teixeira (2006, p.29-31), “o brinquedo serve de suporte para brincadeira, a primeira via para 

exercício da imaginação”. 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar ao educador o significado e a importância 

da ludicidade como fator diferencial no ensino formal da educação infantil, com o intuito do aluno 

ser sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem, conseguindo um melhor desempenho frente 

ao ato de aprender.

A realização desta pesquisa justificou-se pelo fato da realidade do ensino brasileiro, que se 

encontra abaixo dos padrões considerados adequados. Esse fato desanimador é demonstrado 

em vários aspectos como, por exemplo, o desinteresse geral dos alunos pelas aulas, que 

consequentemente gera um baixo desempenho escolar.

Diante dessa concepção, é de suma importância o papel social do educador, que é 

fundamental para mudar essa realidade. Considerando os muitos problemas da educação 

brasileira, entre eles, os descritos acima, é cada vez mais relevante a busca de alternativas 

metodológicas, como a utilização de atividades lúdicas, que visem a melhoria na qualidade do 

ensino.

A educação lúdica por pode despertar na criança o interesse e a motivação para os estudos 

tornando as aulas mais agradáveis e a aprendizagem consciente, espontânea e significativa, 

além de promover a cooperação e a interação social entre alunos e professores, por ser uma 

linguagem que pode estimular o humor, a alegria, a tranquilidade, a imaginação, a interpretação, 

além das relações cognitivas, sociais e intelectuais.

Contudo, as atividades de caráter lúdico não abrangem toda a complexidade que envolve 

o processo educacional, mas pode ser utilizado para auxiliar na busca de melhores resultados 

por parte dos educadores interessados em promover mudanças. 

O embasamento teórico teve base em revisão bibliográfica sistemática realizaram-se 

consultas bibliográficas e web gráficas de cunho científico e educacional, em: monografias, 

dissertações, artigo e sites.

O primeiro capítulo demonstrar o histórico dos jogos em âmbito mundial, desde os tempos 

primitivos até o início da idade contemporânea.

O segundo capítulo aborda sobre a situação atual da ludicidade nas instituições escolares. 

E o terceiro capítulo demonstrar a importância da educação lúdica como ferramenta fundamental 

para melhoria do rendimento escolar com a participação ativa do aluno, tornando-se uma 
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alternativa viável no processo ensino- aprendizagem, em busca de uma aprendizagem mais 

eficiente.

A EDUCAÇÃO LÚDICA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM

A educação lúdica é importante para o desenvolvimento saudável da criança, pois estimula 

o desenvolvimento de habilidades no educando, como a paciência, a imaginação, fantasia, 

percepção, entre outros sentimentos e aptidões. Além disso, a ludicidade faz parte do universo 

da criança e está presente na humanidade desde o seu principio (NASCIMENTO JUNIOR; 

DESSORDI; SOUZA, 2007).

A atividade lúdica transforma-se em procedimento metodológico, quando passa ter a 

intenção de ensinar conteúdos específicos despertando o interesse intrínseco ao ser humano. 

O lúdico adaptado ao ensino oferece condições que aumentem os interesses por um conteúdo 

específico, permitindo-lhe, por meio de representações, fazer associações e também fixar 

conceitos de um determinado estudo (CARNEIRO, 2007). Confirmando as afirmações de Letra 

(2004, p. 33) “o lúdico torna a educação mais viva e brilhante”.

É importante quando se aplica metodologia lúdica dosá-la com a função educacional, ou 

seja, trabalhar ludicamente não extingue a seriedade e o comprometimento com o ensino. Segundo 

Kishimoto (2002, p.19) as práticas lúdicas possuem duas funções: a lúdica e a educativa. A função 

lúdica propicia a diversão e o prazer. A função educativa tem a intuito de ensinar qualquer coisa 

que complete o indivíduo com mais saber, conhecimentos e apreensão de mundo. É preciso que 

tanto a função lúdica quanto a função educativa devem coexistir em equilíbrio. Se há predomínio 

da função lúdica, não há ensino. Se há predomínio da função educativa, há somente material 

didático.

De acordo com Piaget, a identidade da criança se fortalece com o ato de brincar, além de 

expandir seus conhecimentos, pois essas atividades auxiliam a desenvolver novas competências 

e habilidades (BEZERRA, 2006, p 16-21). A criança sai do mundo individual e entra no mundo 

social por meio das brincadeiras. Além disso, Piaget acredita que as brincadeiras são atos de 

assimilação que ajudam as crianças a absorverem novas informações de uma forma peculiar, 

tornando instrumento propício para aprendizagem, proporcionando que o aluno seja um sujeito 

ativo no processo de ensino aprendizagem (KISHIMOTO, 2002).
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Outro pesquisador adepto da metodologia lúdica da década de 1920 é Henri Wallon, 

filósofo, médico, psiquiatra e psicólogo que considerou os jogos, assim como Piaget, acreditam 

que a atividade lúdica da é uma forma da criança explorar o mundo real imaginando situações 

(KISHIMOTO, 2002, p.39-46).

A educação lúdica também é considerada como facilitadora no ensino-aprendizagem de 

alunos com necessidades especiais. Em 1925 é publicada uma importante obra do médico belga 

Ovídio Decroly, “L’iniciations à I’activité intellectuelle et motrice par les jeux éducatifs”. O primeiro 

livro sobre materias didáticos lúdicos para o ensino de deficientes intelectuais. Na Itália, a médica 

Maria Montessori lança um livro com estas características (KISHIMOTO, p.40 1995).

Para Lev Vigotski, professor e pesquisador russo, o jogo é uma atividade lúdica e um 

instrumento de aperfeiçoamento de inteligências assimiladas e acomodadas por meio da prática 

de diferentes situações imaginárias contendo regras implícitas nas brincadeiras fantasiosas e 

regras explícitas em jogos populares, como dominó, jogos de damas e também jogos esportivos 

(KISHIMOTO, 2002, p.39-46).

[...] as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições 
que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade (VIGOTSKI, 2000, 
p.131).

Deste modo, compreende que na brincadeira a realidade é recriada em um mundo paralelo, 

o que impulsiona o desenvolvimento da imaginação, a qual estimulada favorece futuramente em 

rápidas e criativas respostas para diferentes problemas do dia-a-dia. 

O lúdico utilizado para o uso didático e pedagógico proporciona diversas vantagens e 

vários objetivos que podem ser alcançados, relacionados: à cognição (desenvolvimento da 

inteligência e da personalidade, essenciais para a construção de conhecimentos); afeição 

(desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade 

e afetividade); socialização (simulação de vida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do 

desfio e mobilização da curiosidade); criatividade; introdução e desenvolvimento de conceitos 

de compreensão difícil; participação ativa do sujeito na construção do conhecimento (GRANDO, 

2001).

Resumidamente a ludicidade na sala de aula entrelaça conteúdo, funções psicológicas 

e diversão trazendo uma tendência de interações estimulantes a criança, pois “brincando” os 
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educandos desenvolvem a auto-estima, a interação, a participação, o incentivo e o dinamismo 

auxiliando-os na aprendizagem, torna-se assim um ambiente agradável, descontraído e afetivo. 

O lúdico proporciona descontração que é considerada uma condição necessária para estabelecer 

um clima agradável para o processo de ensino aprendizagem na busca de resultados positivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As brincadeiras e os jogos estão presentes desde os primórdios, e faz parte da cultura 

humana de diversos povos, e desde sempre é utilizada como ferramenta de aprendizagem. 

Por isso, devem ser valorizadas e utilizadas de forma pedagógica, auxiliando no processo de 

aprendizagem.

Atender a atualidade exige da educação uma reflexão profunda sobre os conteúdos 

abordados e suas respectivas metodologias de ensino e aprendizagem, pois o que se aplica na 

prática é diferente das propostas curriculares. As escolas e os professores não têm incentivos 

para diversificar a aula com métodos lúdicos.  

Os processos pedagógicos contemporâneos visam que atividades em sala de aula devem 

privilegiar o diálogo entre conhecimento sistematizado e situações reais, ou seja, a escola tem 

que preparar o aluno para a sociedade, tornando impossível separá-los, visando que eles têm 

uma interdependência. Tal objetivo é alcançado pelo método lúdico.

Dessa forma, os jogos e as brincadeiras podem ser ferramentas de aprendizagem que 

possibilitem aos seres humanos praticarem e aperfeiçoarem atividades que lhes serão úteis na 

vida adulta. Além da função educativa, as atividades lúdicas podem proporcionar momentos de 

descontração atraindo jogadores de todas as idades, desde crianças a adultos.

Com base nas pesquisas realizadas pode-se afirmar que a educação lúdica é uma 

importante ferramenta, para facilitar a aprendizagem e melhorar o aproveitamento das aulas, de 

forma socializada, divertida, espontânea, cooperativa e crítica. 

Aplicar atividades lúdicas é um desafio ao professor, uma dificuldade, pois a sociedade não 

esta habituada a essa alternativa de ensino, que muitas vezes não é bem vista por educadores 

e pais de alunos. As pessoas num geral desconhecem o real ponto positivo que este tipo de 

atividade pode trazer ao aluno, confundindo-a com uma simples brincadeira. 
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ESTUDO DE CASO: A REGIÃO DA REPRESA BILLINGS E CONTEXTO 
SOCIOAMBIENTAL

CINTHIA FERREIRA DA SILVA

RESUMO

Possibilitar o entendimento de aspectos sobre o Direito Ambiental nos dias atuais pode ser uma importante ação 
educativa. Os assuntos que envolvem a temática do Direito Ambiental não devem ficar restritos aos profissionais 
do Direito, ao contrário, toda uma coletividade deve se apropriar nas discussões, promovedoras de uma concepção 
crítica e participativa. Esta é a contribuição do presente estudo, cujo objetivo foi analisar as concepções dos 
estudantes moradores do mananciais Billings em Santo André, assim como dos professores que atuam nesta área, 
e propor práticas de educação ambiental que possam auxiliar na contextualização dos assuntos que envolvam os 
direitos ambientais e coletivos dessa população. Para tanto, a metodologia utilizada compreendeu-se na aplicação 
de questionários. Os resultados apontaram que embora exista uma preocupação na conservação do meio ambiente, 
existe a necessidade de ampliar e melhorar as ações de educação ambiental na região e que principalmente, 
possibilitem despertar a vontade em conhecer algumas das diversas bases legais que envolvem a região em que 
moram.

Palavras-Chave: Direito Ambiental; Educação Ambiental; Manancial; Represa Billings; Estudantes.  

INTRODUÇÃO

O presente estudo surge da necessidade de conhecer aspectos práticos que envolvem o 

Direito Ambiental entre jovens e adultos. Ao mesmo tempo em que será realizado um diagnóstico 

das opiniões sobre assuntos do Direito Ambiental, o presente trabalho visa propor futuras ações 

a serem desenvolvidas nas escolas que permeiam a área da Educação Ambiental (EA).

Para o desenvolvimento desta temática, foram escolhidos alunos de um Centro Público 

de Formação Profissional localizado na região do Parque Andreense, em Santo André (SP) 

para aplicação de questionários. Esta região é conhecida como APRM – B, Área de Proteção 

e Recuperação de Mananciais Billings, necessária ao abastecimento de água para a Região 
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Metropolitana de São Paulo (RMSP).

Muitas vezes moradores de mananciais desconhecem os principais aspectos do Direito 

Ambiental que envolvem a região em que moram. Cabem às práticas educativas desenvolver 

essa temática na busca pelo conhecimento e despertando a análise crítica desses estudantes.

Entre os principais aspectos do Direito Ambiental, o despertar da criticidade para os 

problemas ambientais existentes na região em que moram torna-se fundamental. O conhecimento 

sobre aspectos do Direito Ambiental relacionado a região pode ser um importante diagnóstico e 

ponto de partida para o desenvolvimento dessas práticas educativas. 

Desta forma, o objetivo da pesquisa foi analisar as opiniões dos estudantes moradores 

do mananciais Billings em Santo André e propor práticas de educação ambiental que possam 

auxiliar na contextualização dos assuntos que envolvam os direitos ambientais e/ou coletivos 

dessa população.

A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa foi analisada como sendo um estudo 

de caso, objeto da aplicação de questionários sobre a temática que se pretende investigar. 

Através da análise quantitativa das respostas foram realizadas as discussões dos resultados 

com possíveis propostas de melhoria das ações educativas.  

A caracterização do problema, fundamentalmente, está na falta de iniciativas de educação 

ambiental que possam ter significado real no cotidiano e na vida das pessoas. Muitas vezes, as 

práticas de EA não levam a uma criticidade, algo importante e que deve ser destaque nas políticas 

públicas especialmente por estudantes adultos que diariamente esbarram-se em situações do 

Direto Ambiental, como por exemplo: impactos ambientais significativos, fiscalização ambiental, 

restrições ambientais, não acesso a serviços públicos, entre outros. Desta forma, será que os 

adultos de uma escola da região de mananciais Billings, em Santo André, participam de práticas 

de educação ambiental? Se positivo, estas despertam a criticidade e a reflexão para os assuntos 

ligados ao Direito Ambiental em sua região? 

Neste contexto, a realização de melhores planos de ensino para a realização de ações 

educativas no âmbito da Educação Ambiental e dos temas transversais, segundo os PCN´s 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) pôde melhor esclarecer uma possível falta de conhecimento 

desses estudantes quanto aos princípios legais que envolvem a região de mananciais a qual 

residem.

Os dados foram coletados através de questionários com respostas do tipo fechadas, 
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possibilitando a precisão e a classificação as respostas por categorias. Além disso, os referências 

bibliográficos auxiliaram na busca por material teórico para a análise desses resultados. Entre 

os principais referenciais utilizados estão autores da Educação Ambiental: Dias (2004), Loureiro 

(2002), além de autores do Direito Ambiental, como por exemplo Antunes (2005). 

Por fim, a pesquisa compreendeu-se no desenvolvimento de 5 (cinco) Seções. Na Seção 

2 (dois) será abordada a importância do Direito Ambiental nas práticas educativas.  A Seção 

3 (três) permitirá alinhar as bases da Educação Ambiental nesse contexto. A Seção 4 (quatro) 

abrange toda a metodologia utilizada e a Seção 5 (cinco) permitiu a análise, discussão dos 

resultados e possíveis propostas de melhorias no âmbito da Educação Ambiental.

METODOLOGIA

Antes de mencionar a metodologia na qual o trabalho é baseado, considera-se indispensável 

tratar inicialmente sobre a estratégia do Estudo de Caso escolhida na fase inicial, ou seja, a 

seleção do público estudado – os estudantes do Bairro Parque Andreense em Santo André, 

Estado de São Paulo (SP).

Segundo Chizzoti (2014), o estudo de caso “objetiva reunir os dados relevantes sobre 

o objeto de estudo e, desse modo, alcançar um conhecimento mais amplo sobre esse objeto”. 

Sobretudo, “um meio de organizar os dados sociais preservando o caráter unitário do objeto 

social estudado” (GOODE e HATT, 1979, p.422).

Desta forma, o objetivo do estudo de caso não está atrelado à construção de teorias e, 

sim, a compreender os aspectos intrínsecos de um caso em particular, neste caso, os estudantes 

adultos do Parque Andreense e sua relação com os aspectos do direito ambiental.

As objeções que permeiam os estudos de caso, em geral, estão na ideia de não 

oferecerem base para generalizações. Não há essa pretensão no presente estudo. Porém, existe 

a possibilidade de realizar as mudanças necessárias para outros casos da mesma natureza 

(CHIZZOTI, 2014).

Os que usam estudos de caso respondem que não pretendem, de um caso, extrapolar 
para outros, sem garantias, mas nada impede que se façam analogias consistentes com 
outros casos similares.As descobertas encontradas em um caso, autoriza mutatis mu-
tandis a justapor a transferibilidade do que foi encontrado para outros casos da mesma 
natureza (CHIZZOTI, 2014, p.138).



87

Com base nos apontamentos acima, a seguir será realizada a caracterização do ambiente e 

da população do Parque Andreense, em Santo André, visando considerá-las como um importante 

embasamento das opiniões as quais foram reveladas nos dados obtidos.

ESTUDO DE CASO: A REGIÃO DA REPRESA BILLINGS E CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL

O estudo em questão foi desenvolvido com os estudantes adultos da região do entorno da 

represa Billings e as abordagens da pesquisa foram desenvolvidas no campo das opiniões desta 

parcela da população relativas a apropriação de conceitos do Direito Ambiental, estabelecendo 

inferências da relação humana para a conservação dos ambientes naturais, assim como da 

preservação deste importante recurso hídrico. 

A Represa Billings é um importante manancial de abastecimento da Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP). No seu território, estão inseridos os municípios de São Paulo, Santo André, 

São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Diadema. Porém, vem sofrendo 

impactos ambientais que acarretam deterioração da qualidade de suas águas, decorrentes de 

um grande conjunto de atividades humanas, resultado de diversos usos múltiplos dos ambientes 

aquáticos.

Aliado à falta de saneamento básico e de condições adequadas de tratamento das águas 

contaminadas, a Represa Billings tem sérios problemas de toxidade dos ambientes aquáticos, 

inclusive de disruptores endócrinos , que causam impactos diretos e indiretos na saúde humana 

(TUNDISI, 2006). 

Inicialmente, o Complexo Billings tinha o objetivo de armazenar água para gerar energia 

elétrica para a usina hidrelétrica Henry Borden, em Cubatão, localizada no pé da Serra do Mar. 

No final da década de 1930, a fim de ampliar a capacidade de geração de energia da usina 

hidrelétrica Henry Borden, iniciou-se o desvio de parte da água dos rios Tietê e Pinheiros para 

o reservatório Billings, através das usinas elevatórias de Pedreira e Traição (WHATELY, 2003).

Em 1958, o reservatório passou também a ter fins de abastecimento público. Entretanto, 

o lançamento de efluentes domésticos dos rios Tietê e Pinheiros em seu leito e o desvio de 

suas águas para o reservatório Billings, ao longo do tempo, acabou por acarretar acelerado 

processo de eutrofização à Billings. Outro fator importante também esteve associado ao avanço 

da urbanização ao redor da represa. 
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Devido à importância desse recurso hídrico para o abastecimento público, na área da 

bacia Billings incide legislação específica, a Lei da Billings ou 13.579 de 13 de julho de 2009, que 

define a Área de Proteção e Recuperação de Mananciais Billings (APRM-B) visando melhorar a 

gestão da qualidade ambiental da bacia.

Relativo a importância quanto ao abastecimento público, cabe citar a Estação de Tratamento 

de Água Rio Grande, sob gestão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP), que oferece 4,7 m³ por segundo de água para os municípios de Diadema, São 

Bernardo do Campo e parte de Santo André, fornecendo água tratada a aproximadamente 1,6 

milhões de habitantes (SMA, 2010).

Diante dos problemas socioambientais que a Represa Billings vem sofrendo e que foram 

elencados acima, é importante conhecer o envolvimento da população com o recurso natural 

aquático com o qual estão direta ou indiretamente em contato. 

A região objeto do estudo é denominada de “Parque Andreense” do município de Santo 

André, administrada pela Secretaria de Gestão dos Recursos Naturais de Paranapicaba e Parque 

Andreense (SGRNPPA), conforme ilustra a Figura 2. Trata-se de aproximadamente 55% da área 

do município de Santo André, o qual também está inserido em Área de Proteção e Recuperação 

de Mananciais, pertencente ao reservatório de abastecimento Billings.

A região administrada pela SGRNPPA possui 6.339 habitantes (SUMÁRIO DE DADOS, 

2009). O maior n° de habitantes encontram-se nas “áreas consolidadas”, que significa áreas 

com maiores adensamentos populacionais, conforme estabelecido na Lei Estadual 13.579/2003 

que trata das especificidades para o reservatório Billings. Os loteamentos com maior ocupação 

são: Parque Represa Billings II, Parque Represa Billings III (bairro onde está a escola objeto 

desta pesquisa) e Paranapiacaba. O histórico de ocupação são diferentes nessas regiões mais 

adensadas. O Parque Represa Billings II e III é fruto da aprovação do loteamento na década de 

1950, com lotes pequenos, a maior parte de 300m², com população de baixa renda, atraídas pelo 

baixo custo desses imóveis. 
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FIGURA 1 – Localização do município de Santo André na Região Metropolitana de São 

Paulo e área de estudo.

    FONTE: PSA, 2009.

De acordo com a Figura 1 é possível constatar que o município de Santo André está 

delimitado em Macrozona Urbana e Macrozona de Proteção Ambiental. Ainda na área pertencente 

a proteção ambiental existe um limite da região administrada pela SGRNPPA – Secretaria de 

Gestão dos Recursos Naturais de Paranapicaba e Parque Andreense. Isso ocorre devido a 

Represa Billings que torna essa parte do município não acessível diretamente, sendo necessário 

acessá-la pelas cidades vizinhas.

A região de Paranapicaba e Parque Andreense está delimitada no Plano Diretor Municipal, 

Lei 9.394 de 05 de janeiro de 2012, com os principais tipos de uso passíveis de implantação 

conforme estabelecido no zoneamento. Recentemente o município promulgou a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, Lei 9.924 de 16 de dezembro de 2016.  Está entre as finalidades desta lei:

VII - garantir a produção de água e a proteção dos recursos naturais;

VIII - disciplinar e compatibilizar o uso e a ocupação do solo com a proteção e recuperação 
dos recursos naturais;

IX - estabelecer regras para parcelamento do solo na Macrozona de Proteção Ambiental;

X - possibilitar o desenvolvimento socioeconômico sustentável das populações locais em 
consonância com a proteção e a recuperação dos recursos naturais;

XI - conservar as características naturais do território, visando assegurar a melhoria da 
qualidade ambiental e a conservação da biodiversidade da área (LEI MUNICIPAL N° 
9.924/2016 – grifo nosso).
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Vê-se que as especificidades de uso e ocupação se esbarram com a necessidade de 

conservação do recurso hídrico, a Represa Billings. A região requer cada vez mais a iniciativa 

popular nos assuntos que direcionem as tomadas de decisão do poder público, uma vez que 

as leis preveem a participação da população em possíveis empreendimentos causadores de 

impactos ambientais

As infrações ambientais na região de estudo, apontam para uma grande maioria de 

autuações envolvem a degradação do bioma Mata Atlântica, muitos dos casos estão relacionados 

com impactos causados em decorrência de ampliação de moradias e novas construções 

(SUMÁRIO DE DADOS, 2009).

Desta forma, é necessário que se amplie a participação popular no direcionamento 

das ações do poder público municipal e se estabeleçam melhores canais de acesso a essa 

participação, haja vista que essa população é diretamente afetada nos casos de impactos de 

grandes estabelecimentos assim como também é fiscalizada e autuada nos casos de infrações 

que muitas vezes fazem parte de sua vida cotidiana (reformas de imóveis, capinação do terreno, 

falta de sistema de esgoto individual, entre outros).

MATERIAIS E MÉTODOS

Os procedimentos empregados neste trabalho para se obterem os dados sobre as 

opiniões dos estudantes adultos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e de professores sobre 

a temática do Direito Ambiental foram fundamentos em uma análise quantitativa, através da 

aplicação de questionários.

Realizado um levantamento prévio sobre o tema de pesquisa, foi iniciada a confecção de um 

primeiro questionário para aplicação ao público. Este questionário foi autorizado pela Secretaria 

de Educação e pela gestão escolar do CPFP (Centro Público de Formação Profissional) Júlio de 

Grammont , pertencente ao CESA (Centro Educacional de Santo André) Parque Andreense “Luiz 

Gushiken”. O CESA engloba os mais diversos segmentos de ensino, desde o ensino Infantil até 

a EJA profissionalizante (Figura 2).
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FIGURA 2 – Foto externa do CESA Parque Andreense.

              FONTE: DIEGO BARROS, PSA, 2012.

Os questionários foram apresentados aos alunos do 3° e 4° Termos da EJA (Educação 

de Jovens e Adultos), o que representam o grau de instrução equivalentes a 8° e 9° ano do 

ensino fundamental, respectivamente. Nesta única aplicação os questionários foram respondidos 

por alunos do CPFP Júlio de Grammont, no Parque Andreense (Figura 4).  Tratou-se de um 

questionário estruturado, com questões fechadas. Esta escolha de questionário permitiu uma 

melhor avaliação quantitativa para posterior análise representados por gráficos e tabelas. 

FIGURA 3 - Levantamento fotográfico das ocupações existentes do 

reservatório Billings no Parque Andreense, no município de Santo André –SP.

                            FONTE: DATAGEO, 2017.

De acordo com a Figura 3, a linha amarela é a divisa de município onde residem os 

estudantes participantes e a seta vermelha indica a localização do Centro Público de Formação 

Profissional, escola objeto da pesquisa.



92

Além dos estudantes de 3° e 4° Termos, participaram desta pesquisa 8 (oito) estudantes 

das turmas de alfabetização. Como não era possível que respondessem sozinhos, foi realizado a 

leitura e o preenchimento do questionário pela pesquisadora, conforme as respostas direcionadas 

pelos alunos. Portanto, a amostragem de dados foi embasada por diferentes graus de instrução 

dos participantes.

Contudo, a amostragem de 25 alunos se mostrou suficiente, com 42% dos alunos da escola 

participando da pesquisa, todos moradores da região do Parque Andreense, pertencente a área 

de mananciais do reservatório Billings. Além disso, para propiciar elementos que ampliassem as 

análises no âmbito da Educação Ambiental, os mesmos questionários foram respondidos por 12 

(doze) professores, sendo 4 (quatro) da equipe gestora, todos os docentes atuam diretamente 

com os alunos desta pesquisa, além de possuírem outros vínculos empregatícios com outras 

redes de ensino.

Os profissionais de ensino participantes possuíam as formações mais diversas, conforme 

especificado a seguir: 2 (dois) com formação em Letras, 1 (um) em Matemática, 1 (um) em 

História, 1 (um) em Artes, 1 (um) em Culinária e 6 (seis) em Pedagogia.

Assim, realizadas as inferências metodológicas e que melhor caracterizassem a região de 

estudo, na próxima seção serão abordados os resultados adquiridos e a discussão para melhoria 

das práticas de educação ambiental ligadas aos direitos desta população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que as ações educativas necessitam fazer significado na vida das pessoas e, 

estarem atreladas ao seu cotidiano que inclui entender a região em que vivem. O objetivo desta 

pesquisa corrobora para esse entendimento regional, mais especificamente à bacia Billings 

(Área de Proteção e Recuperação de Mananciais), no tocante a compreensão das principais 

bases legais.

De forma geral, as áreas especialmente protegidas são alvos de diversos conflitos entre 

moradores, prefeitura, órgãos de meio ambiente, entre outros, oriundos de uma base do Direito 

Ambiental que nem sempre são acessíveis e veiculadas entre as pessoas. Nestes termos, 

objetivou-se realizar um diagnóstico da compreensão do Direito em Educação Ambiental entre 

estudantes adultos e de seus professores.
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Verificou-se no estudo que embora as pessoas saibam e reconheçam os fatores ambientais 

que envolvem a sua região, são necessárias as constantes práticas educativas para que se 

amplie a criticidade e valores coletivos para uma maior participação nos assuntos que lhes são 

de interesses. Neste sentido, o estudo também mostrou que esses moradores têm interesse em 

tratar essa temática no ambiente escolar.  

Para tanto, devem ser refletidas pela equipe escolar melhores formas de abordar os 

assuntos pertinente ao Direito Ambiental em suas práticas para que se amplie uma consciência 

coletiva de participação dos moradores nos assuntos que lhes afetam. Por isso, possibilitar mais 

e melhores formações aos docentes tenderá a auxiliar o crescimento desta consciência entre os 

alunos, os quais trazem para a escola as suas vivências e cotidiano da região.

A Educação Ambiental, por mais que já tenham sido supridos alguns objetivos em 

algumas práticas no ambiente escolar, se faz necessária de uma forma contínua, estimuladora 

de criticidade e aliada as bases legais e democráticas. 
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PREJUÍZOS DECORRENTES DA DIMINUIÇÃO DAS PRÁTICAS LÚDICAS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

CLAUDIA DE PAULA SILVA

Resumo

O presente artigo discute a utilização de jogos e brincadeiras enquanto prática educativa pedagógica, questionando 
suas respectivas potencialidades no que tange às questões de motivar discentes e facilitar suas aprendizagens no 
contexto escolar, além de ressaltar suas contribuições associadas ao desenvolvimento infantil. Nota-se que, no 
contexto vigente, muitos professores alegam a falta de interesse dos alunos pelas atividades escolares. Ao mesmo 
tempo, se reconhece que a principal necessidade da criança é o brincar, sendo essa nitidamente manifestada na 
Educação Infantil e também apreciada pelos discentes das etapas escolares subsequentes. Assim, na busca por 
respostas sobre como tornar o ensino agradável para alunos e docentes, cogitou-se a utilização da ludicidade como 
meio para se melhorar o processo de ensino-aprendizagem e tornar todo o trabalho educacional mais dinâmico e 
prazeroso, unindo, portanto, o brincar e o aprender. Logo, através de levantamento bibliográfico, o artigo estruturou-
se em três capítulos principais de modo a externar a visão de autores acerca do lúdico e os efeitos das brincadeiras 
no âmbito escolar, além de discutir este recurso enquanto eficiente fonte de motivação para com a Educação e, por 
fim, compartilhar os efeitos oriundos da diminuição da ludicidade no Ensino Fundamental. 

Palavras-Chave: Ludicidade; Educação; Aprendizagem; Motivação.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como tema o retratar da ludicidade enquanto recurso pedagógico em 

todas as etapas escolares, destacando aspectos associados ao desenvolvimento e motivação, 

de modo que a mesma viabilize o processo de ensino-aprendizagem de crianças, fazendo com 

que “tudo aquilo que é ministrado pelo professor, passe a ser absorvido sob uma concepção que 

faz sentido” (KISHIMOTO, 1997). 

Esse tema se justifica pois, ao longo da História da Educação, sempre se destacou a 

discussão sobre o desinteresse, desmotivação, indisciplina e inexistência de prazer para com 
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a aprendizagem dos conteúdos escolares, podendo constatar esses pontos negativos desde a 

Educação Infantil até os anos finais. Sendo assim, como afirma Bispo (2009), acredita-se que 

a motivação gerada neste primeiro momento escolar pode ser fundamental para o empenho e 

dedicação nos anos subsequentes na escola e, portanto, trazer os conteúdos e informações 

necessárias de um modo coerente com as necessidades e interesses desses alunos, é uma 

alternativa.

Com o passar dos anos, muitas concepções associadas à Educação foram alteradas e 

aperfeiçoadas (FREITAS, 2001). Entretanto, em todos os períodos escolares, cabe ao docente 

lidar com um tipo de sujeito, sendo este uma criança. Quando nos referimos às crianças, é 

indissociável o brincar, afinal, é uma de suas principais necessidades; mais aflorada na 

Educação Infantil, mas ainda assim requerida nas etapas subsequentes. Para Freyre (2012), “o 

brincar constitui necessidade vital das crianças e oferece oportunidade de elas se expressarem 

espontaneamente a partir dos seus potenciais individuais”. 

A questão que move esta pesquisa, portanto, é: como os recursos lúdicos podem ser 

favoráveis tanto às crianças quanto aos docentes e à própria educação? 

Em concordância com o dicionário Aurélio, ludicidade corresponde a “qualidade do que 

é lúdico”, estando, portanto, associada a “todas as atividades vividas e sentidas, não sendo 

definíveis por palavras, mas assimiladas pelo aproveitamento, regidas pela fantasia, imaginação 

e sonhos de seus participantes” (BISPO, 2009). Kishimoto (1997), por sua vez, afirma que “a 

atividade lúdica é uma forma de o indivíduo relacionar-se com a coletividade e consigo mesmo”, 

além de defender a tese de que o prazer e a ludicidade dependem diretamente da compreensão 

do texto e que ambos podem ser ensinados.

Logo, o objetivo deste trabalho é destacar, identificar e refletir sobre as representações 

significativas da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem, afinal o lúdico ganha um 

espaço como “ferramenta ideal da aprendizagem na medida em que se propõe como estímulo 

ao interesse do aluno” (FREYRE, 2012). Todo indivíduo, principalmente a criança, está em 

constante desenvolvimento (GONZAGA JÚNIOR, 1929). A aprendizagem se efetiva através dos 

relacionamentos e do ambiente com auxílio do professor, que se concretiza, nos tempos atuais, 

como mediador do ensino-aprendizagem (MIRANDA, 2001). 

Para tanto, será requisitada uma metodologia qualitativa, de caráter descritivo, baseada 

na revisão bibliográfica de autores do segmento da educação que se apoiam na utilização do 
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lúdico enquanto poderoso recurso educativo e como fonte de motivação para as atividades 

escolares. Desse modo, a pesquisa qualitativa não visa enumerar ou medir eventos, sendo 

utilizada para a obtenção de dados descritivos que expressam os sentidos dos fenômenos. Logo, 

serão analisados livros, artigos científicos, dissertações de mestrado/doutorado, publicações 

de órgãos correlacionados ao tema e sites de banco de dados que possam ser úteis para o 

desenvolvimento da pesquisa.

Iniciaremos, portanto, externando o conceito de ludicidade e a percepção dos autores 

consultados a respeito de seus benefícios, inclusive nas instituições de ensino. Posteriormente, 

abordaremos como os jogos e brincadeiras podem ser fonte de motivação para com o ensino 

dos conteúdos programáticos, bem como seus efeitos no desenvolvimento infantil. Por fim, é 

apresentado os resultados obtidos nesta pesquisa, supondo, ainda, os prejuízos decorrentes da 

diminuição da ludicidade no Ensino Fundamental. Desse modo, espera-se contribuir para com a 

aproximação entre teoria e prática do lúdico no processo de ensino-aprendizagem e no despertar 

da motivação, aspecto esse imprescindível para a boa trajetória acadêmica do indivíduo.

PREJUÍZOS DECORRENTES DA DIMINUIÇÃO DAS PRÁTICAS LÚDICAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO

Compreende-se como Ensino Fundamental o período escolar onde, nos termos da Lei n° 

11.274 (BRASIL, 2006), as crianças ingressam, oficialmente, aos seis anos de idade no 1° ano e 

concluem no 9° ano; o Ensino Médio corresponde a etapa subsequente, composta por três anos.

Quando se inicia o primeiro ano do Ensino Fundamental, é dada grande ênfase na 

alfabetização, sendo essa voltada, em especial, para a prática da escrita e da leitura. Até mesmo 

na Educação Infantil há essa preocupação, fazendo com que os professores insiram em seu 

conteúdo programático assuntos relacionados, para que, ao irem para o primeiro ano, as crianças 

não se deparem com algo que nunca tiveram contato. Contudo, o domínio da leitura e escrita 

não está restrito à escola, uma vez que os pais ou responsáveis pelas crianças também devam 

exercer seu papel de fornecedor de estímulo, apoio e motivação.

A alfabetização da leitura e escrita são de extrema importância, todavia “forçá-la” logo no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, uma fase em que deveria servir como transição às crianças 

da realidade que viviam na Educação Infantil para os objetivos no novo período, revelam que 
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os fatores determinantes das opções pedagógicas estão centrados às expectativas dos adultos 

perante a educação, fazendo com que a criança deixe o papel de protagonista, como produtora, 

criadora de cultura, responsável pela ressignificação do mundo ao seu modo, afinal, o domínio 

da leitura e da escrita está articulado à apropriação de múltiplas linguagens. 

Como afirma Bispo (2009), “a escola prega a negação da cultura infantil que fica 

abafada pela inserção de conteúdos”, ou seja, visam apenas os conteúdos, em sua maioria, 

teóricos, ignorando a necessidade da ludicidade para que as crianças tenham as capacidades e 

habilidades necessárias para absorvê-los de forma satisfatória e, por conseguinte, não tenham 

seu desenvolvimento prejudicado.

Porém, a diminuição da ludicidade no Ensino Fundamental é uma realidade. A brincadeira 

é algo natural da criança; todas querem brincar e assim conseguem aprender muitas coisas 

(BISPO, 2009). Tendo conhecimento acerca de seus benefícios relacionados ao desenvolvimento 

motor, emocional, psíquico e social, ao mudar bruscamente a realidade dessas crianças, todo 

o processo realizado durante a Educação Infantil é prejudicado, visto que, ainda no Ensino 

Fundamental, eles precisam de estímulos aliados e proporcionados pela ludicidade para que 

continuem se desenvolvendo de forma a conquistarem bons resultados, como ocorrera na fase 

anterior no âmbito educacional, e, assim, consigam aprender aquilo em que os educadores têm 

como objetivo, como o caso da escrita e leitura, anteriormente mencionado.

Como prega Vygotsky (1989) e outros pesquisados relacionados à área da educação, a 

prática do lúdico requer a orientação de um adulto para que o desenvolvimento seja efetivado 

de maneira satisfatória, ou seja, cabe a esse adulto planejar as atividades e guia-las, visando os 

objetivos esperados, para que as crianças os conquiste de forma que, num todo, faça sentido a 

elas. Sendo assim, se o objetivo é ensinar crianças que acabaram de mudar da pré-escola para 

a nova etapa educacional, basta adaptar as técnicas a serem empregadas, isto é, se eles estão 

habituados à brincadeira e jogos mas necessita que eles aprendam numerais, por exemplo, 

basta programar uma nova brincadeira ou um jogo relacionado a isso; se necessita transpassar 

informações relacionadas ao alfabeto, organize um projeto onde,  de tempos em tempos, são 

estudadas letras e, automaticamente, relacionando-as com objetos pertencentes a realidade em 

que estão inseridos, para que consigam criar essa relação entre a teoria contida na brincadeira 

e/ou no jogo e as situações cotidianas que têm de lidar. A partir daí o professor tem o dever de ir 

moldando os seus alunos para que adquiram seus ideais, entendam sua forma de ensinar, sem 
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que seja uma experiência traumática e que ambos adquiram conhecimento.

Ajustar-se a diferentes espaços, pessoas e relações, faz parte da vida escolar, e o 

professor, portanto, pode auxiliar seus alunos nessas transições de períodos, ciclos e séries, 

inserindo-os a sua rotina de trabalho de forma natural.

As atividades planejadas pelos professores são lúdicas na medida que envolve jogos, 

brincadeiras, brinquedos e recreações, no entanto, muitas vezes, são impostas, o que tira o 

elemento essencial do lúdico: o prazer. Nesse caso, os discentes fazem por obrigação e, nesse 

aspecto, a ludicidade não ensina, a não ser a obediência e o respeito ao desejo do educador. 

O que encontra dissonância entre o que os docentes, comumente, respondem acerca do 

planejamento das atividades, as quais seriam elaboradas de forma a proporcional liberdade, 

felicidade e atender as necessidades dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lúdico é de fundamental importância para o desenvolvimento físico e mental da criança, 

auxiliando na construção de seu conhecimento na sua socialização, englobando aspectos 

cognitivos e afetivos. Dessa forma, ele também é um importante instrumento pedagógico que tem 

o poder de melhorar a autoestima e aumentar os conhecimentos, de modo amplo, da criança, 

quando utilizados com objetivos definidos. A inserção da ludicidade no cotidiano escolar propicia 

a criação de um ambiente gratificante e atraente, fornecendo estímulos ao desenvolvimento 

integral da criança.

Em função disso, é importante que o professor busque ampliar seus conhecimentos 

referentes as práticas pedagógicas a serem postas em práticas, pois, assim, pode evitar situações 

desmotivadoras, estressantes, improdutivas e desgastantes para ambos. Com a utilização e 

vivenciamento do lúdico no âmbito educacional, o ensino se dá de forma natural, podendo facilitar 

o aprendizado de indivíduos de diferentes idades e pertencentes as mais diversas fases da vida, 

seja no nicho de uma escola de Educação Infantil ou numa realidade universitária. 

Os jogos são dotados do poder de gerar interesse e prazer, sobretudo os que envolvem 

desafio, garantindo maior concentração. Isso se torna importante para que a criança explore 

livremente o jogo, mesmo que o resultado desaponte alguma das partes. O pensamento 

desenvolvido pela criança no momento em que explora o mundo da ludicidade não deve ser 
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interrompido ou ser atrapalhado quanto a simbolização do que ela está fazendo. As intervenções 

do educador e/ou mentor do jogo deve se basear em sugestões, estímulos, explicações, sem 

que haja imposição sobre a forma de agir, pois isso possibilita com que a criança aprenda 

descobrindo e compreendendo, e não por simples imitação. O professor tem de analisar e avaliar 

a potencialidade dos mais diversos jogos para que possa desenvolver um trabalho pedagógico 

mais envolvente.

Embora a temática em questão seja relevante e de destaque atualmente, ainda há 

profissionais, ligados ou não a áreas educacionais, que não aproveitam os benefícios que os 

jogos e brincadeiras lhes proporcionam durante a execução de suas respectivas funções. Muitos 

deles esquecem que esses mecanismos de trabalho são considerados excelentes auxiliares para 

fornecer limites, estabelecer liberdade, conviver com regras, tornar-se um cidadão completo e 

capaz de mudar as situações importunam a realidade em que vivemos, além de serem recursos 

potentes para o aprender de conteúdos pertencentes ao currículo educacional.
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JUSTA CAUSA DO EMPREGADO

CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA

RESUMO

Os atos faltosos do empregado que justificam a rescisão do contrato pelo empregador tanto podem referir-se às 
obrigações contratuais como também à conduta pessoal do empregado que possa refletir na relação contratual. O 
fato gerador da justa causa não poderá extravasar os contornos fixados no artigo 482 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).  A reação da empresa, rescindindo o contrato, deve ser imediata, o que não afasta o decurso 
de tempo razoável para a reflexão e apuração, variável com a complexidade da empresa. O ato deve ser grave a 
impossibilitar a normal continuação do vínculo.

Palavras-Chave: Rescisão; Conduta Pessoal; Ato grave.

INTRODUÇÃO

Os motivos que levam as empresas a demitir por justa causa são muitos. Mas quando 

ela decide efetuar este tipo de rescisão do contrato de trabalho deve se cercar de cuidados para 

evitar injustiça, o abuso de poder e futuros processos trabalhistas. 

O início do caminho é a empresa questionar se o ato praticado pelo empregado quebrou 

a confiança nele depositada de modo a tornar impossível a manutenção da relação de trabalho 

existente. Se a resposta for positiva, a empresa deve verificar se o ato praticado pelo empregado 

é passível de punição por dispensa por justa causa, lembrando que o ato tem que estar 

expressamente previsto no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Após, a punição 

deve ser aplicada imediatamente, de preferência no mesmo dia e por escrito. Se a decisão da 

empresa não for correta e rápida, a demissão por justa causa pode ser revertida para demissão 
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sem justa causa em eventual processo judicial.

Não há uma regra legal específica para a gradação das penalidades de advertência, 

suspensão e de dispensa por justa causa. O que vigora sempre são o bom senso e o princípio 

da boa-fé que deve reger todos os contratos.

As decisões dos tribunais trabalhistas é que guiam a conduta a ser adotada pelas empresas, 

mas não há uma regra rígida a ser seguida.

Não há uma fórmula que estabeleça condutas e atos de punição com advertência ou 

suspensão. Também não existe regra para a quantidade de advertências que desembocam na 

demissão por justa causa. Entretanto, um mesmo ato praticado por empregados de mesmo 

nível e que causem as mesmas conseqüências ao empregador devem ser punidos da mesma 

forma, sob pena de prática discriminatória, o que é proibido por lei. Assim, não é aconselhável 

a existência de tabela de punição e muito menos torná-la pública. A empresa deve considerar 

suas normas e estatutos internos, e ter sempre em mente que a punição visa a disciplinar o 

comportamento do empregado conforme as normas da empresa. Entretanto, se a conduta 

praticada tornar impossível a manutenção da relação de emprego, e se esta conduta se encaixar 

naquelas previstas em lei, é possível a demissão por justa causa.

Apenas em casos muito restritos como, por exemplo, abandono de emprego. Nos demais 

casos, o melhor é que a comunicação da dispensa por justa causa seja feita pessoalmente, em 

local discreto, por escrito e com local para assinatura do empregado ciente da demissão aplicada.

AVISO PRÉVIO

É muito comum o surgimento da justa causa no período do aviso prévio, porque nessas 

ocasiões o empregado já sabe que será despedido e por isso se desinteressa do serviço, 

passando a dar vazão as suas frustrações. 

Ocorrendo justa causa durante o trabalho em regime de aviso prévio, pode o empregado 

ser imediatamente despedido, perdendo a remuneração do restante do prazo, além de perder as 

indenizações a que porventura tivesse direito, em face da superveniência de motivo justificador 

da rescisão contratual, conforme preceitua a Súmula 73 do TST .

 Leve-se em conta, finalmente, que em tais casos a gravidade do ato faltoso deve ficar 

bem caracterizada, não só porque se presume a inexistência de faltas anteriores, como também 
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porque o contrato de trabalho já estaria, de qualquer forma, próximo do fim, e o ato faltoso deve 

ser de natureza tal que impeça, mesmo que por apenas mais alguns dias, a manutenção do 

vínculo de emprego. 

Dispensado o empregado sem justa causa, e sem que a dispensa esteja relacionada às 
infrações passadas, e continuando o empregado com seu comportamento desidioso no 
curso do aviso prévio, nada impede que o empregador transforme a dispensa sem justa 
causa em dispensa motivada, dentro das hipóteses do art. 482 da CLT. (TRT 2ª R., 9ª T., 
Proc.02300-2002-064-02-00-0, Ac. 20050778840, j. 27/10/05, Rel. Luiz Edgar Ferraz de 
Oliveira, DOE SP 22/12/05)

Porém caso o empregador, ciente da prática faltosa, deu aviso prévio, permitindo assim, 

com o seu ato, a continuação das relações de trabalho por todo o prazo do aviso, sendo desta 

forma possível a manutenção do vínculo, conclui-se que o ato faltoso não tinha gravidade, logo 

não poderia configurar justa causa, por ocorrer assim, o perdão tácito.

Desta forma, fica o empregado dispensado da obrigação do aviso prévio por haver ruptura 

do contrato motivada por uma falta suficientemente grave.

O ônus da prova pertence ao direito processual, porque é perante o Tribunal que os 

interessados devem exibir os meios ao seu alcance, ou, pelo menos indicá-los ou tornar viável de 

serem descobertos e aproveitados, capazes de levá-lo à convicção de quem está com a verdade 

e com a razão legal.

Ônus da prova é a obrigação de provar que compete a quem afirmar os fatos ou a quem 

fizer as alegações. É do empregador o ônus da prova da existência de justa causa para a dispensa 

do empregado, conforme preceitua o artigo 818 da CLT: “A prova das alegações incumbe à parte 

que as fizer.”

Ato de improbidade. Infração de natureza gravíssima. Deve ser comprovada com evi-
dência, não bastando simples indício ou começo de prova. Não serve prova testemunhal 
informativa, por ouvir dizer, duvidosa. In dúbio, pro operário conforme art. 818 da CLT”.
( TRT, 2ª R., 9ª T., Proc. 19990537499, Ac. 20000615417, j. 20/11/2000, Rel. Luiz Edgar 
Ferraz de Oliveira, DOE SP 05/12/2000)

Ao autor compete-lhe alegar ou provar os fatos constitutivos do seu direto, que justifiquem 

a sua demanda, sendo assim, ao autor compete apenas provar a existência do contrato de 

trabalho e a sua terminação. Ao réu, importa provar a existência de um fato extintivo ou impeditivo 

do direito alegado pelo autor, sendo assim deverá o empregador provar a existência da justa 
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causa legal. Dessa forma, não é o empregado que deve provar a ausência de uma justa causa e 

sim o empregador a sua existência, inclusive a do abandono de emprego.

Por se tratar de medida extrema e considerando os nefastos efeitos decorrentes de sua 
aplicação na vida profissional e até mesmo pessoal do trabalhador, para a caracterização 
da falta grave imputada ao empregado exige-se a produção de sólidos elementos de pro-
va, encargo que compete ao empregador por força dos artigos 818 da CLT e 333, II do 
CPC. TRT 2ª R., 8ª T., Proc. 00979-2005-060-02-00-0, Ac. 20070106970, j. 22/02/2007, 
Rel. Delvio Buffulin, DOE SP 09/03/2007

Sendo assim, a pena trabalhista, mais severa, que é a rescisão do contrato de trabalho 

por justo motivo, deve ser provada pelo empregador, de modo a não restar dúvidas da conduta 

do obreiro. Ao empregado caberá provar, por exemplo, que agiu em legítima defesa às ofensas 

do empregador ou de terceiros.

Muitas das vezes, o ato praticado pelo empregado, implica a cessação do contrato de 

trabalho por motivo devidamente evidenciado, de acordo com as hipóteses previstas na lei.

Regula atualmente a matéria, de forma ampla, a Consolidação das Leis Trabalhistas, 

Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em vigor desde 10 de novembro do mesmo ano, 

abrangendo toda e qualquer espécie de contrato de trabalho, sem distinção entre o trabalhador 

manual, intelectual e técnico.

Sempre que a justa causa atribuída ao empregado não estiver previamente estipulada em 

lei, o que será difícil de ocorrer, o empregador não poderá despedi-lo, pois não há previsão legal 

da mesma.

O artigo 482 da Consolidação das Leis Trabalhistas especificou quais as justas causas 

para a despedida do empregado pelo empregador, quando por sua repetição ou naturezas 

representem séria violação dos deveres obrigacionais do empregado, através dos quais se 

consideram feridos os direitos do empregador. “Justa causa. As disposições do art. 482 da CLT 

especificam as hipóteses de justa causa para dispensa de empregado que pratique qualquer dos 

atos ali referidos1”.  

O Art. 482 da CLT constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 

empregador:

a. ato de improbidade;

1  TRT 2ª R., 1ª T., Proc. 02980588207, Ac. 20000358309, j. 10/07/2000, Rel. Plínio Bolivar de Almeida, 
DOE SP 08/08/2000.
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b. incontinência de conduta ou mau procedimento;

c. negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e 
quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for 
prejudicial ao serviço;

d. condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido 
suspensão da execução da pena;

e. desídia no desempenho das respectivas funções;

f. embriaguez habitual ou em serviço;

g. violação de segredo da empresa;

h. ato de indisciplina ou insubordinação;

i. abandono de emprego;

j. ato lesivo da honra ou da boa fama  praticado no serviço contra qualquer pessoa, 
ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em legítima defesa, própria ou de ou-
trem;

k. ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empre-
gador ou superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

l. Prática constante de jogos de azar

Parágrafo único. “Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a 

prática devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança 

nacional.”

A palavra improbidade provém do latim improbitas, que significa má qualidade, imoralidade, 

malícia. A improbidade revela mau caráter, perversidade, maldade, desonestidade. 

Ato de improbidade é o que revela a desonestidade do empregado no desempenho de 

seu trabalho, prejudicando o patrimônio da empresa ou de terceiros, possibilitando a rescisão do 

contrato de trabalho por justa causa e é sempre doloso. 

Os atos que revelam a improbidade são os que revelam claramente, desonestidade, abuso, 

fraude ou má-fé da parte do trabalhador, que o torne incompatível com o serviço da empresa.

O ato ensejado da falta grave pode ocorrer com o furto ou roubo de materiais da empresa, 

a falsificação de documentos para a obtenção de horas extras não prestadas, a apropriação 

indébita de importância da empresa, o empregado justificar suas faltas com atestados médicos 

falsos, falsa declaração de dependentes para fins de recebimento de salário família, entre outros. 

Improbidade. Considera-se justa causa de improbidade quando a empregada altera o atestado 

médico de um para quatro dias visando a comprovar faltas ao serviço”.(TRT 2ª R., 3ª T., Proc. 

029902305135, Ac. 20000262530, j. 30/05/2000, Rel. Sérgio Pinto Martins, DOE SP 13/06/2000)

A sociedade não exige do indivíduo que seja um puro, mas que seja simplesmente honesto, 
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de modo que somente haverá improbidade quando o homem não regular a sua vida pelos 

ditames ética impostos pela sociedade, no seio da qual o indivíduo nasce, vive e desenvolve a 

sua atividade.

Qualquer prática do empregado que revele sua intenção desonesta é suficiente para 

caracterizar a improbidade, pois destrói a confiança que lhe votava o empregador.

O vínculo empregatício se baseia na confiança recíproca entre o empresário e trabalhador, 

perdendo aquele a confiança que tinha no empregado, não pode subsistir o contrato de trabalho. 

Para que seja caracterizada a improbidade é necessário que seja provada a desonestidade do 

empregado.

A improbidade é uma daquelas justas causas que se configuram pela prática de um único 

ato faltoso, pois seria absurdo exigir-se que, depois de sua prática, o empregador devesse 

manter nos seus quadros um empregado que decaiu de sua confiança, representando um risco 

para o patrimônio da empresa, até que uma reiteração da prática faltosa viesse a autorizar o 

despedimento.

Não importa o local em que foi praticada, pois pode ocorrer fora do ambiente de trabalho 

e criar uma situação em que o empregador perde a confiança no empregado.  Não se exige, 

para a configuração da falta, que o ato de improbidade seja cometido em serviço ou que tenha 

relação com este. O empregado que se conduz mal fora do trabalho, na sua vida íntima, também 

poderá comportar-se de modo prejudicial dentro do estabelecimento, na sua vida funcional. 

Interessa, apenas, sua gravidade, isto é, se foi suficiente para violar a confiança do empregador 

no empregado.

O ato de improbidade descoberto após o despedimento não pode ser invocado como 

justa causa, por falta de vínculo etiológico, mas aqueles atos descobertos durante o afastamento 

do empregado para a propositura de inquérito podem ser arrolados entre as faltas graves que 

justificam o pedido de autorização para a rescisão contratual.

Se o ato for praticado durante a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho 

pode configurar justa causa, porque sobrevivem os deveres de honestidade e de fidelidade do 

empregado, mesmo nessas condições.

As expressões incontinência de conduta e mau procedimento não se confundem, tratando-

se, porém de duas justas causas perfeitamente distintas.

A incontinência de conduta importa em excessos censuráveis no modo de falar ou agir, 



110

e esses excessos são comumente de ordem sexual, é um comportamento irregular, porém 

incompatível não com a moral em geral e sim com a moral sexual, mesmo que em sua vida 

particular desde que relacionada com o emprego, pois é lesiva à empresa, constituindo motivo 

justo para a sua despedida ou para a tomada de alguma providência contra o empregado.

Justa causa.  Caracterizada.  Reclamante  que  haja  de  maneira  a quebrar a confiança  
e  fidelidade inerente ao vínculo empregatício. Conduta incompatível com  sua  função ou 
atividade apurada em regular comissão de sindicância. Apelo negado. Incontinência de 
conduta configurada.( TRT 1ªT., AC 20060053164, Rel. PLINIO BOLIVAR DE ALMEIDA – 
j. 09/02/2006  DOE SP 07/03/2006)

A incontinência de conduta está ligada ao desregramento do empregado no tocante à 

vida sexual. São obscenidades praticadas, a libertinagem, a pornografia, exibição de fotografias, 

entre outros. Sendo assim, a incontinência de conduta assume variadas formas, mas sempre 

implica desmandos ligados a vida sexual.

A incontinência de conduta se pressupõe pela habitualidade dos atos praticados pelo 

trabalhador, mas nada impede que um único ato a caracterize. O lugar em que ocorre tem muita 

importância, pois dentro da empresa é muito mais grave que fora.

O mau procedimento é o comportamento irregular do empregado, incompatível com as 

regras a serem observadas pelo homem comum perante a sociedade, constituindo justa causa 

para o empregador despedi-lo.

Justa causa. Quebra de confiança. A quebra de confiança, ou de fidúcia, pode ser enqua-
drada na alínea “b” do art. 482 da CLT, como mau procedimento, sendo suficiente para 
isso que a prova confirme a má conduta do empregado no exercício de suas funções e que 
haja prejuízo direto ou indireto ao empregador, sem que o fato precise ser necessariamen-
te enquadrado como improbidade.”. (TRT 2ª R., 9ªT., Proc. 00279-2002-242-02-00-0, Ac. 
20050061773, j. 16/02/04, Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, DOE SP 05/04/04)

Constitui o mau procedimento todo e qualquer ato faltoso grave, praticado pelo empregado, 

que torne impossível, ou sobremaneira onerosa, a manutenção do vínculo empregatício, e que 

não se enquadre na definição das demais justas causas, sendo assim, qualquer conduta nociva ao 

interesse da empresa que não venha a constituir justa causa definida nas outras alíneas do artigo 

482 da Consolidação, poderá ser, facilmente, capitulada entre os casos de mau procedimento.

É considerado mau procedimento o uso de baixo calão em um ambiente onde se encontram 

senhoras, intrigas, mexericos e as brincadeiras de mau gosto.
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Em grande número dos casos um único ato de mau procedimento contém gravidade 

suficiente para caracterizar a justa causa. Pode ser apurado através da atuação do empregado 

dentro ou fora da empresa, sendo é, claro, mais grave a falta quando for cometida em serviço.

Tanto na incontinência de conduta quanto no mau procedimento os pressupostos são 

idênticos, a violação a uma regra de conduta admitida pelo homem comum como válida na vida 

social. No entanto, enquanto o mau procedimento é qualquer ato infringente da norma ética, a 

incontinência de conduta é apenas o ato de natureza sexual.

Ambas as justas causas encontram fundamento na perturbação do ambiente de trabalho 

e, em última análise, no prejuízo que causam para o bom desenvolvimento dos serviços.

NEGOCIAÇÃO HABITUAL

Negociação deve ser entendida como atividades praticadas pelo empregado, sejam elas 

industriais, comerciais, rurais, de transporte, etc., desde que praticada habitualmente e sem a 

permissão do empregador, constituindo ato de concorrência a empresa ou prejudicial ao serviço. 

Pouco importa que a atividade seja exercida em nome próprio do empregado, ou em nome 

de outrem, sendo assim a atividade poderá ser exercida pelo empregado como trabalhador 

autônomo, como empregador ou subordinado, isto é, por conta própria ou alheia.

Não há nada, em nossa legislação, que obrigue o trabalhador a prestar serviços, apenas a 

um empregador durante a vigência de seu contrato de trabalho para com determinada empresa, 

tenha negócios particulares ou que contrate seus serviços com outros empregadores, mas essa 

outra atividade não poderá ser exercida em concorrência desleal à empresa, de modo a acarretar 

prejuízo ao serviço. Visou à lei, portanto, resguardar o empregador contra a concorrência do 

empregado ou contra o prejuízo que a sua atividade possa causar. 

O empresário não contrata a pessoa do trabalhador, mas apenas a força de trabalho 

de que o empregado é portador. Mas por outro lado, o empregado deve à empresa fidelidade 

inerente ao contrato de trabalho, impedindo o de fazer concorrência à empresa, e caso a sua 

atividade vier a violar os interesses do empregador, este poderá dispensá-lo.

Não basta, porém, que o trabalhador comercie para que possa ser despedido. É necessário 

que seus atos resultem prejuízo para o serviço que ele desempenhe na empresa ou concorrência 

ao empregador, essa concorrência é considerada desleal, pois o trabalhador conhece a realidade 
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interna da empresa, pode desviar clientes e, inclusive, prestar serviços a preços mais baixos. A 

justa causa no fundo, reside em prática de atos prejudiciais ao empregador e que são levados a 

efeito às ocultas ou, pelo menos acobertados pelo seu desconhecimento.

São requisitos essenciais dessa justa causa: 

a) que a negociação, por parte do empregado, seja habitual; 

b)que o empregador não haja concordado com ela, nem expressamente, dando-lhe 

permissão para isso, nem implicitamente, sabendo que o empregado trabalha por conta própria 

ou alheia e não tomando nenhuma providência para impedi-lo, durante tempo razoável; 

c) que a negociação do empregado constitua ato de concorrência ao empresário ou, 

mesmo sem implicar em concorrência desleal, traga prejuízos para o serviço. Faltando um 

desses requisitos estará descaracterizada a justa causa.

JUSTA CAUSA - NEGOCIAÇÃO HABITUAL - REQUISITOS DO ART. 482, “C”, DA CLT. O 
ato de concorrência ao empregador, ou prejudicial ao serviço, que constitui justa causa, 
nos termos do art. 482, “c”, da CLT, se caracteriza pela negociação habitual do emprega-
do, por conta própria ou alheia, sem permissão do referido empregador, sendo irrelevan-
te a localidade em que essa negociação habitual é praticada.”. (TRT 10ª R., 1ªT., Proc. 
020071/2002, Ac. 008542002, j. 17/05/2002, Rel. Pedro Luis Vicentin Foltran.)

Não basta, para a caracterização da falta, a prática de um único ato de concorrência ou 

prejudicial ao serviço. Requer-se a reiteração de atos, de modo que a atividade se torne habitual, 

isto é, costumeira, comum, repetida. O empregado deverá agir de forma a se entender que 

pratica a atividade em caráter permanente, e não ocasionalmente, a título esporádico.

Ao ter notícia do primeiro ato faltoso, deve o empregador advertir o empregado, para que 

não se venha a entender que houve permissão tacitamente concedida. Se houver reiteração dos 

atos, configura-se a negociação habitual exigida pelo texto legal.

Considera a lei justa causa para a resolução do contrato de trabalho pelo empregador, 

a condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão 

da execução da pena. É desnecessário que os fatos que determinaram a condenação criminal 

estejam relacionados com o serviço.

Para haver justa causa é preciso que o empregado seja condenado criminalmente com 

sentença transitada em julgado e que não tenha concedido a suspensão da execução da pena, 

ou seja, inexista sursis. Havendo sursis, o empregado poderá trabalhar normalmente e não 

estará caracterizada a justa causa.
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 EMENTA: CONDENAÇÃO CRIMINAL POR FURTO – JUSTA CAUSA– A condenação de 
empregado pela Justiça Criminal é motivo ensejador da ruptura do contrato de trabalho 
pelos motivos indicados nas alíneas “a” e “d” do art. 482, da CLT, ainda que o furto tenha 
ocorrido fora das dependências da reclamada. (TRT 15ª – 5ª Turma Ac. nº 006332/2000, j. 
14/02/2000, Rel. Eliana Felippe Toledo DOE SP 15Região 14/02/2006 ) 

Só servem como justas causas as condenações criminais que impedem a continuidade 

física da prestação do trabalho porque o empregador não poderia manter, durante largo espaço 

de tempo, o emprego a disposição do condenado, sem prejudicar sensivelmente a produção.

Não é a condenação, em si mesma, que justifica a resolução contratual, mas a 

impossibilidade da execução do contrato, que dessa condenação decorre. Daí porque, tendo 

havido suspensão condicional da pena, deixa de configurar-se a justa causa.“Recurso ordinário. 

A confessada condenação criminal do empregado alicerça a justa causa para a dispensa, vez 

que inviabiliza a continuação do pacto laboral.”  

O empregador só poderá despedir o empregado com alegação de justa causa por motivo 

de condenação criminal se não obtiver a suspensão da execução da pena, sendo por isso 

obrigado cumprir e ficando impossibilitado de trabalhar.

Embora tenha praticado o delito e haja sido condenado pelo órgão competente, o 

empregado que obtém sursis adquire o direito de permanecer no emprego. Ainda que ocorra 

a suspensão da pena, pode o empregador promover a dissolução do contrato de trabalho se 

o ato praticado pelo empregado é daqueles que afetam a confiança indispensável nos pactos 

laborais, mas nunca poderá alegar justa causa em condenação criminal. “A demissão por justa 

causa não exige comprovado procedimento criminal, mas o suficiente para determinar a quebra 

de confiança”.  

DESÍDIA

A desídia pode ser considerada como um conjunto de pequenas faltas, que mostram a 

omissão do empregado no serviço, desde que haja repetição dos atos faltosos.

A desídia habitual resulta de uma série de fatos, cada um dos quais isoladamente 

considerado não teria caráter de particular gravidade, mas, em conjunto, criam eles situação 

incompatível com a relação de emprego; os fatos já punidos servem de elemento à caracterização 
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da falta, mas, para que se justifique a dispensa mister se faz a ocorrência de fato atual, não 

punido. Na reincidência, na desídia crônica, os antecedentes, as faltas precedentes devem ser 

consideradas para a formação do elemento quantitativo da repetição.

A desídia é revelada por uma série de atos, como por exemplo, constantes faltas no 

serviço, pouca produção, serviço mal executado, entre outros.

Uma das obrigações específicas que resultam para o empregado do contrato de trabalho 

é a de dar no cumprimento de sua prestação o rendimento quantitativo e qualitativo que o 

empregador pode normalmente esperar de uma execução de boa-fé e que a desídia traz a 

frustração dessa expectativa.

O empregado labora com desídia no desempenho de suas funções quando faz com 

negligência, preguiça, má vontade, displicência, desleixo, indolência, omissão, desatenção, 

indiferença, desinteresse, relaxamento, na execução do serviço para o qual foi contrato.

A desídia é sempre a manifestação de culpa do empregado vez que, se a desídia 

é intencional, como na sabotagem, onde há a idéia preconcebida de causar prejuízos ao 

empregador, por esse aspecto doloso, ela se identifica com a improbidade.

O empregado tem a obrigação de ser ativo, diligente e interessado nas tarefas que lhe 

entregam, a desídia é a violação desse dever pelo empregado na execução de seus encargos.

Só se poderá falar em desídia, portanto, quando o empregado esta executando a atividade 

avençada, isto é, desempenhando seu mister, cargo ou função. Em outro serviço, para o qual 

não está habilitado nem obrigado pela convenção laboral, não se poderá apurar a negligência 

caracterizadora da desídia. É imprescindível, contudo, que o empregado pratique a falta quando 

sua energia laboral estiver à disposição do empregador.

JUSTA CAUSA. DESÍDIA. ART. 482, “E”, DA CLT. CARACTERIZAÇÃO. Trata-se de falta 
que, usualmente, exige reiteração do procedimento. As punições anteriores são necessá-
rias, sob pena de se entenderem inexistentes as faltas, não para agravar a última pena-
lidade, mas para do conjunto delas se inferir o elemento intencional, o “animus” culposo, 
aquela imprudência ou negligência caracterizadora da desídia. Somente após a confirma-
ção de que, apesar das punições, não houve retorno ao redil dos diligentes é que, com a 
última infração, está caracterizada a justa causa”. ( TRT 2ª R., 11ª T., Proc. 01149-2003-
014-02-00-0, Ac. 20061050452, j. 12/12/2006, Rel. Carlos Francisco Berardo, DOE SP 
06/02/2007)

Se a lei impõe que a desídia só existirá no desempenho das respectivas funções, parece 

nos óbvio que a justa causa só se configura através de atos faltosos praticados em serviço, 
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sendo o seu lugar específico o estabelecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que Justa causa é todo ato faltoso do empregado que faz desaparecer a 

confiança e a boa-fé existentes entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da 

relação empregatícia. 

O art. 482 da CLT enumera as causas que ensejam rescisão contratual com justa causa, 

conforme abaixo reproduzido: 

“Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 

a) Ato de improbidade; 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quan-
do constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for 
prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido sus-
pensão da execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 

g) violação de segredo da empresa; 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 

i) abandono de emprego; 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou 
ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador 
e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

l) prática constante de jogos de azar.

Há penas leves para faltas leves, que não justificam o desprendimento. Ainda, o fato 

deve ser efetivamente o que determine a rescisão (relação de causa e efeito), não podendo ser 

substituído.

Os fatos posteriores, mesmo graves, em princípio não influenciam (salvo se estes eram 

desconhecidos no momento da comunicação). 

A jurisprudência trabalhista tem entendimento firmado, no sentido de que o juiz não pode 
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dosar a penalidade, em conseqüência modificar a medida punitiva aplicada pelo empregador. 

Ao juiz cabe manter ou descaracterizar a penalidade, devido a isto o empregador deve usar a 

coerência e a justiça ao aplicar a pena. 

O empregado demitido por justa causa tem direito apenas a saldo de salários; férias 

vencidas, com acréscimo de 1/3 constitucional; e salário-família (quando for o caso).
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

CRISTIANE APARECIDA CALABRÓ SEVERO

RESUMO

A gestão democrática na educação não nasce no interior da escola. A importância da gestão democrática e 
participativa no âmbito escolar e a efetiva participação de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 
onde definimos termos e conceitos, ressaltando a importância do papel do gestor escolar e da participação social no 
contexto educacional.  A gestão democrática é uma postura ética que desafia os educadores de todo país, onde o 
diálogo e a comunicação devem ser os instrumentos do processo coletivo de busca de um conhecimento profundo.

Palavras-Chave: Gestão Escolar; Gestão Democrática. 

 INTRODUÇÃO

A gestão escolar sob essa nova perspectiva surge como orientação e liderança 

competente, exercida a partir de princípios educacionais democráticos e como referencial teórico 

para a organização e orientação do trabalho em educação, afinado com as diretrizes e políticas 

educacionais públicas para a implementação das políticas educacionais e o Projeto Político 

Pedagógico das escolas. 

Segundo, Lück, (2006, p. 35). “Bom diretor era o que cumpria essas obrigações plena e 

zelosamente, de modo a garantir que a escola não fugisse ao estabelecido em âmbito central ou 

em nível hierárquico superior”. 

A Escola Crítica surgiu na contraposição da identificação educacional com a administração 

geral de empresas e, de maneira menos enfática que a Escola Clássica e dá indícios, de que 

compreende a condução política e pedagógica da escola e da educação, de onde emergiria 
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um campo de conhecimento da administração educacional. A Escola Clássica ou Administração 

Científica perdurou até o início dos anos de 1970 e a Escola Crítica do final dos anos de 1970 e 

início dos anos de 1980. (Souza, 2008).

O sistema escolar sempre sofreu, em maior ou menor grau, as marcas oriundas de 

grupos sociais que ocupam posições diferentes ao mesmo, ou seja, discurso dos políticos, dos 

administradores, dos agentes institucionais dos diferentes níveis de hierarquia e dos usuários do 

sistema escolar. Esse entendimento é necessário na medida em que a área educacional aparece 

como um campo privilegiado para se observar como as representações sociais se constroem, 

evoluem e se transformam no interior dos grupos sociais, e para esclarecer o papel dessas 

construções nas relações desses grupos com o objeto de sua representação. Desta forma, 

compreender as representações sociais de um grupo de gestores escolares sobre “bom” gestor, 

suscita a indagação central do estudo em questão.

Com o movimento da redemocratização e a conseqüente promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e a LDBEN 9394/96, o movimento de democratização, descentralização e 

construção da autonomia, princípios democráticos da Carta Magna e da LDBEN vigente, os 

mesmos, passaram a constituir novas formas de mecanismos e ações no interior das Unidades 

Escolares, oportunizando a participação da comunidade escolar e local nas decisões que 

envolvem as questões educacionais, ampliando a responsabilidade e atuação do gestor escolar.

GESTÃO DEMOCRÁTICA: BREVE CONTEXTO HISTÓRICO  

De acordo com Ferreira, Reis e Pereira (1999, p.6) “a palavra gestão tem origem latina, 

genere, que significa conduzir, dirigir ou governar”. Gestão democrática é um exercício de 

cidadania, fundamental para o avanço da sociedade que planeja ser mais justa ou igualitária. 

Para a sociedade, trabalhadores da educação e especialistas, a democracia na escola é o único 

caminho para a reconstrução da Escola pública de qualidade. 

Já a democracia teve origem na Grécia Clássica. Atenas e outras cidades e estados 

implantaram um sistema de governo por meio do qual todos os cidadãos livres podiam eleger 

seus governantes e serem eleitos para tal função por um determinado período (Barsa, 2005). No 

Brasil, após o regime militar foi instaurado o regime “democrático”, onde as eleições diretas foram 

o “pivôr” desse processo, onde milhões de pessoas puderam escolher seus representantes para 
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os cargos políticos. 

A tentativa de implantação efetiva da autonomia escolar e da gestão democrática da escola 

se deu especialmente após o movimento estudantil de 1968 no mundo ocidental, como uma 

forma restrita, mas efetiva de realização da utopia dos jovens daquela década. “Escolas Livres” 

ou alternativas surgiram especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, como instrumento 

de superação da escola tradicional, tecnicista e burocrática do Estado. No Canadá, foram criadas 

inúmeras escolas comunitárias que, até hoje, são administradas pela comunidade e mantidas 

pelo poder público.

No Brasil sempre existiram experiências isoladas de gestão colegiadas de escolas, mas 

sem repercussão sobre o sistema de ensino. Vinculadas à iniciativa de alguns educadores, logo 

eram interrompidas quando esses educadores deixavam à escola. A luta pela gestão democrática 

da escola pública, consolidada pela constituição Federal de 1988, e pela LDB (9394/96), é 

resultado de um grande processo reivindicatório que surgiu por meio da organização de diversos 

segmentos da sociedade nas últimas décadas. Em primeiro lugar pode-se lembrar a luta pela 

escola pública e pela cultura popular nos anos de 1950 e início de 1960. 

Todas essas manifestações foram duramente reprimidas após o golpe militar de 1964, que 

impôs a censura e o silêncio, quebrados no final da década de 1970. Com a anistia política dando 

lugar a algumas aberturas, surgiram então, vários movimentos de base. Novamente a educação 

se mobilizou.

Na referida mobilização tomaram impulso as pressões pela democratização da gestão 

da escola pública que, no final dos anos de 1970, ganhou corpo e movimento de renovação 

pedagógica que lutava pela escola pública. Ao mesmo tempo, voltaram à cena os diversos 

movimentos que mobilizaram a categoria dos profissionais da educação, culminando com a 

verdadeira batalha travada em torno das várias versões e da aprovação da Lei 9394/96. 

Na década de 1980, praticamente no mundo inteiro, começou um forte movimento de 

descentralização e de busca da autonomia e gestão colegiada das escolas dos sistemas públicos 

de ensino. Experiência pioneira começou em 1975, em Edmonton, Canadá, onde foi implantada 

uma gestão baseada na escola com crescente expansão da autonomia financeira, pedagógica 

e administrativa. Em seguida os Estados Unidos, Austrália e Inglaterra seguiram essa mesma 

linha, iniciando seus processos de descentralização e de transferência de autonomia para as 

escolas públicas. 
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Na década de 1990, as políticas de gestão para educação no Brasil tiveram por opção 

política a implementação de ações de cunho gerencial, buscando garantir uma implementação 

dos recursos e, conseqüentemente, uma racionalização economicista das ações administrativas, 

tendo em vista um diagnóstico de que os problemas educacionais não eram resultados da 

escassez e sim da malversação dos recursos financeiros, fruto dentre outros do corporativismo 

dos servidores, da baixa qualificação docente e da ineficiência do aparelho administrativo e 

burocrático das escolas. Neste contexto, ocorre, portanto, a consolidação de um processo de 

reforma do Estado e da gestão, centrado na minimização do papel do Estado no tocante as 

políticas públicas. (Dourado in Silva, 2004). 

As décadas finais do século XX marcaram o surgimento de uma revolução no pensamento 

administrativo. Atualmente, o mundo é marcado pela emergência de novas estruturas 

organizacionais, que são significativas, mais democráticas, criativas e, potencialmente, mais 

produtivas do que foram em qualquer estágio anterior da história. 

Níveis maiores de educação, o crescimento do espírito democrático e o crescente 

reconhecimento da interdependência do local de trabalho, como também do ambiente global, 

têm levado a percepção de que a chave para um bom trabalho está em alcançar uma cooperação 

mais eficaz de gestão que supere o modelo centralizado, autocrático e controlador, cuja ênfase 

situa-se em regras de trabalho e na obediência. (Fernandes, 2006). 

No contexto atual, também observamos que a democracia, ainda é um direito que não é 

respeitado, em especial na área educacional. Apesar de estar regulamentada através de leis e 

normas escolares, que explicitam que a gestão escolar deve ser democrática, a educação em 

nosso país ainda experimenta uma pseudodemocracia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola, considerada um ambiente privilegiado de aprendizagens e convivência social, 

atualmente revela-se um dos principais responsáveis pela transmissão das conquistas históricas, 

pelo desenvolvimento de novos conhecimentos e pela formação integral do educando. Assim, 

a formação de sujeitos capazes e reflexivos são objetivos integrados à proposta pedagógica 

da escola, pois trata-se de uma instituição voltada à humanização, ao convívio em grupo e à 

atuação, ultrapassando a formação tradicional de sujeitos alienados e os transformando em 
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pessoas capazes de questionar, refletir e participar ativamente de sua educação.

O histórico educacional de nossa sociedade passou e passa por muitas mudanças desde 

seus primórdios até os dias de hoje. Tendo seu berço com os jesuítas na época do Brasil colônia, 

a educação brasileira caminha para a excelência, mas ainda está distante de alcançar níveis 

dignos de louros como os de países de primeiro mundo há de se melhorar em inúmeros aspectos 

que, neste momento, não passíveis de discussão, visto que não foi o objetivo deste trabalho.

Na dimensão política sua atuação está vinculada à pertinência e relevância do que 

executa na escola. O significado social, político e histórico da aprendizagem é que faz com 

que a proposta educativa da escola seja um projeto político, além de pedagógico. As palavras 

liderança, democrático e humanista constituem a dimensão política, onde a ação dos sujeitos 

pesquisados está mais focada. 

Desse modo, faz-se mister salientar que a gestão democrática e participativa contribui 

para uma gestão escolar proporcionando a ampliação da democratização da instituição, uma 

vez que com a participação de todos os membros da escola facilita o trabalho de ambos na 

distribuição de tarefas, sendo articuladas ambas umas as outras e torna, desse modo, uma 

escola atuante e eficiente para o sistema educacional vigente.

Frente ao exposto, e de modo a concluir, acredita-se que uma gestão escolar democrática 

apresenta-se substancial e necessária para que se consiga uma escola de qualidade, pois, 

apesar dos desafios a serem enfrentados pelo gestor e seus demais integrantes é um caminho 

possível e viável para construirmos uma sociedade mais comprometida, igualitária e crítica.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA

DANIELA DA SILVA RIBEIRO 

RESUMO

Precisamos recuperar o verdadeiro sentido da palavra “escola”: lugar de alegria, prazer, intelectualidade e 
satisfação. Não apresentar somente o conhecimento teórico, mas também práticas que alimentem o desejo de 
aprender para cada vez mais transformar. Nesse presente trabalho falaremos da importância do brincar, do aprender 
através do lúdico destacando os jogos como exercício e preparação para a vida adulta. Além disso, propicia maior 
desenvolvimento das potencialidades e habilidades, incorpora valores, conceitos, conteúdos, trabalha a ansiedade 
e revê limites. Ajuda a desenvolver a autonomia, a criatividade, aprimora a coordenação motora e desenvolve a 
organização espacial. Também amplia o raciocínio lógico, aumenta a atenção e concentração, ensina a ganhar e 
a perder. Utilizaremos o jogo Mancala como recurso e ferramenta didática no processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-Chave: Jogos; Crianças; Lúdico; Desenvolvimento.

INTRODUÇÃO

       

A educação lúdica esteve presente em todas as épocas, povos e contextos de inúmeros 

pesquisadores. Hoje forma uma vasta rede de conhecimentos não só no campo da educação, da 

psicologia e da fisiologia, mas também nas demais áreas do comportamento. Formar educadores 

para a plena introdução do lúdico na escola é, sem dúvida, a meta fundamental dessa proposta, 

e por sinal a tarefa mais difícil. 

O sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica estará garantida se o educador 

estiver preparado para realizá-lo. Nada será feito se ele não tiver um profundo conhecimento 

sobre os fundamentos essenciais da educação lúdica, condições suficientes para socializar o 

conhecimento e predisposição para levar isso adiante. 
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Ao longo da história, os humanistas começaram a perceber o valor educativo dos jogos, e 

os colégios jesuítas foram os primeiros a colocá-los em prática. Vários teóricos precursores dos 

novos métodos ativos da educação, frisaram a importância do processo lúdico na educação das 

crianças.

Os educadores como profissionais competentes devem assumir o compromisso de usar 

suas habilidades para promover atividades que favoreçam a aprendizagem por meio do brincar, 

tornando-se um organizador efetivo das situações, reconhecendo, afirmando e apoiando as 

diversas formas da criança aprender, à sua própria maneira.

Ensina-lhes por meio de jogos, proclamava Rabelais, ainda no séc. XVI, dizendo: “Ensina 

- lhes a afeição à leitura e o desenho, e até os jogos de cartas e fichas servem para o ensino da 

geometria e da aritmética”.

Ao brincar a criança estabelece uma relação entre a brincadeira e a cultura local, pois 

através dos jogos e brincadeiras elas se socializam, se relacionam e aprendem de forma 

prazerosa a viver em sociedade. 

JOGOS E APRENDIZAGEM DE NOÇÕES MATEMÁTICAS      

As noções matemáticas (contagem, relações quantitativas e espaciais etc.) são 

construídas pelas crianças a partir das experiências proporcionadas pelas interações com o 

meio e interação com pessoas que possuem interesses, conhecimentos e necessidades que 

podem ser compartilhados. 

Variadas situações influenciam na construção dos conhecimentos matemáticos, como 

recitar a seu modo a sequência numérica, fazer comparações entre quantidades e entre notações 

numéricas e localizar-se espacialmente. Essas ações ocorrem essencialmente no convívio social 

e no contato das crianças com histórias, contos, músicas, jogos, brincadeiras etc.      

Nos últimos anos o jogo tornou-se objeto de interesse de psicólogos, educadores e 

pesquisadores por conta de sua importância no universo da criança, além de ser uma prática 

que auxilia o desenvolvimento infantil, a construção e a potencialização de conhecimentos. 

Segundo Almeida (1990, p. 60) o jogo é um fenômeno cultural com múltiplas manifestações 

e significados, que variam conforme:
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A época, a cultura e o contexto. O que caracteriza a uma situação de jogo é a iniciativa da 
criança, sua intenção e curiosidade em brincar com assuntos que lhe interessam e a uti-
lização de regras que permitem identificar sua modalidade. Apesar de a natureza do jogo 
propiciar também um trabalho com noções matemáticas, cabe lembrar que seu uso como 
instrumento não significa, necessariamente, a realização de um trabalho matemático, pois 
a livre manipulação de peças e regras por si só não garantem a aprendizagem (ALMEIDA, 
1990, p. 60). 

Ele pode se tornar uma efetiva estratégia didática se tiver situações planejadas e 

orientadas por um adulto com intenção de aprendizagem, ou seja, deve proporcionar algum 

tipo de conhecimento, alguma relação ou atitude. Para que isso ocorra, é necessário haver uma 

intencionalidade educativa, o que implica planejamento e previsão de etapas pelo professor, 

para alcançar objetivos predeterminados e extrair do jogo atividades que lhe são decorrentes.

Vale lembrar que cada atividade e situação - problema proposta pelo adulto deve considerar 

os conhecimentos prévios das crianças e prever estratégias para ampliá-los.

Ao se trabalhar com conhecimentos matemáticos, como com o sistema de numeração, 

medidas, espaço e formas etc., por meio da resolução de problemas, as crianças estarão, 

consequentemente, desenvolvendo sua capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, inferir, 

formular hipóteses, deduzir, refletir e argumentar.  

A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Desde o nascimento as crianças são inseridas em um universo do qual os conhecimentos 

matemáticos são parte integrante. As crianças participam de diversas situações envolvendo 

números, relações entre quantidades, noções sobre espaço entre outros. Elas utilizam recursos 

próprios e pouco convencionais para realizar a contagem e operações durante a resolução de 

problemas cotidianos, como quantificar ou conferir figurinhas, marcar e controlar os pontos de 

um jogo, dividir balas entre os coleguinhas, mostrar com os dedos a idade, manipular dinheiro e 

operar com ele etc. 

Nessa perspectiva, Kamii (1990, p. 123) escreve que a escola de educação infantil pode 

auxiliar as crianças, “nesse caminho a organizarem melhor as suas informações e estratégias, 

além de proporcionar condições para a aquisição de novos conhecimentos matemáticos”. 

Na escolarização inicial, percebemos que a prioridade no trabalho dos professores é de 

garantir os processos de leitura e escrita para depois desenvolver o trabalho com as noções 

matemáticas. 
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Segundo Kamii (1990, p. 123) a matemática ainda é tratada de forma “descontextualizada, 

desligada da realidade, das demais disciplinas ou até mesmo da língua materna”.

No entanto, essa postura pedagógica nos parece incoerente, pois as crianças já convivem 

com a matemática muito antes de ingressarem na escolarização formal. Ou seja, antes de 

frequentar a escola, classificam, ordenam, quantificam, conhecem formas geométricas e medem, 

mantendo uma boa relação com a disciplina. 

Partindo do pressuposto de que a matemática é instrumento necessário para a sustentação 

de diversas áreas do conhecimento e que se insere de forma marcante em nosso dia a dia, 

acreditamos que a concretização de alfabetização só é possível quando se unificam as duas 

formas de linguagens: a linguagem matemática e a linguagem materna. 

Tanto na linguagem matemática quanto na materna, desenvolve-se um sistema de 

símbolos específicos para expressão de suas ideias. Em ambas, trabalha-se com atividades 

de observação e reflexão sobre as regularidades do sistema. No caso da língua, do sistema de 

escrita e, no caso da matemática, do sistema de numeração, pois a criança observa e reflete 

sobre os padrões existentes nas sequências numéricas, nas operações, nas figuras geométricas 

e nas medidas. 

Tanto na língua materna quanto em matemática, trabalha-se com análise, interpretação 

e produção. Na língua, por meio de gêneros de texto; em matemática, para a leitura e solução 

de problemas, para a análise de coerência de perguntas, dos enunciados e dos diferentes 

procedimentos que resolvem problemas. 

Assim como os números, outros três temas de suma importância são metas de alfabetização 

matemática: Espaço e Forma; Grandezas e Medidas; Tratamento de informação.

Segundo Kishimoto (2008, p. 23) o trabalho com noções matemáticas na educação 

infantil deve atender as “necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos 

que desenvolvam vários domínios do pensamento, além de uma necessidade social de 

instrumentalizá-las melhor para viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes 

conhecimentos e habilidades”.

A forma como nós educadores iremos trabalhar a matemática será determinante 

para o sucesso dessa construção, pois se faz necessário maior dedicação, preocupação e 

comprometimento na elaboração de atividades lúdicas, jogos e brincadeiras com regras, que 

são de fundamental importância para ajudar a criança na formação da afetividade, da ampliação 



128

de suas linguagens, das suas competências psicomotoras, de seus conhecimentos e de seu 

desenvolvimento cognitivo e social. Segundo Valle (2008):

Brincar é a atividade que integra a criança na vida em comunidade e apresenta um ele-
mento essencial à saúde física, emocional e intelectual do ser humano em fase de desen-
volvimento (VALLE, 2008, p. 65). 

“Educar para a diversidade é um dos principais papeis da escola”. Nesse sentido, em 

nove de janeiro de 2003, foi sancionada a lei n. 10.639 que institui a obrigatoriedade do ensino 

da História e Cultura Afro-Brasileira, que inclui o estudo da História da África e dos africanos. 

Para complementá-la, em 2008 fomos presenteados com a lei 11.645 que acrescenta também o 

ensino da Cultura e História Indígenas. No parágrafo segundo do Artigo 26 A, da lei 10.639/2003, 

os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira deverão ser ministrados no âmbito 

de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e História 

Brasileira. Sendo assim, percebemos que todas as disciplinas podem desenvolver e incluir 

abordagens dentro destas temáticas. Diante disso, uma das disciplinas que pode contribuir é a 

Matemática com um jogo africano chamado Mancala. 

MANCALA: JOGO DA VIDA

Mancala é um jogo de tabuleiro com profundas raízes filosóficas, que não envolve sorte, 

mas sim raciocínio lógico e matemático relacionado à semeadura. 

Seu nome tem origem na palavra árabe “Nagaala” que significa mover, pois a movimentação 

das peças tem um sentido de semeadura, a germinação das sementes na terra, o desenvolvimento 

e a colheita, visto que a movimentação das peças “sementes” no tabuleiro, era associado ao 

movimento celeste das estrelas e o tabuleiro simbolizava o Arco Sagrado.

Sua possível origem encontra-se no continente africano, mais precisamente no Egito por 

volta do ano 2.000 antes de Cristo, mas para alguns, o jogo tem mais de 7.000 anos indicando 

ser o pai de todos os jogos.

Seus tabuleiros mais antigos foram encontrados em escavações da cidade Síria de Aleppo, 

no templo Karnak (Egito) e no Theseum (Atenas).

Na antiguidade, o Mancala tinha um sentido mágico e religioso, pois seu exercício era 
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relacionado aos ritos sagrados. Segundo estudos antropológicos, o Mancala africano é jogado 

principalmente por homens ou sacerdotes. Já o Mancala Asiático é jogado por mulheres e 

crianças. 

Atualmente o jogo é praticado em inúmeros países, pois espalhou-se por todo o oriente 

e com isso, perdeu-se o caráter mágico e religioso. Diferentemente dos Alladians, da Costa 

do Marfim, que ainda conservam a tradição, pois acreditam que só é possível jogar Mancala 

à luz do sol porque a noite, oferecem os tabuleiros aos Deuses para que joguem. Outra prova 

da importância desse jogo para eles é a necessidade de uma partida de Mancala entre os 

concorrentes ao trono para que através desta, seja escolhido o sucessor do rei.  Outro fato 

importante é que o jogo de búzios, associado ao candomblé, é derivado do Mancala.

Os jogos são ferramentas pedagógicas importantes para estimular o desenvolvimento 

dos alunos, pois constituem uma forma interessante de propor problemas como consta nos 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI (1998).

Quando nos referimos a um jogo, em especial ao da Mancala, o desenvolvimento da 

aprendizagem não está no jogo em si, mas no que é desencadeado a partir das intervenções e 

dos desafios propostos aos alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os aspectos observados neste artigo entendemos que a aplicação de 

determinados jogos e brincadeiras são de suma importância no processo de alfabetização 

matemática. Quando nos utilizamos dessas ferramentas, proporcionamos às crianças um 

aprendizado mais significativo, sadio e prazeroso.

Os jogos educativos também contribuem na formação da autonomia moral do aluno, pois 

quando interagem com os outros colegas estão sujeitos aos próprios erros e acertos, livres de 

punições externas que frequentemente recebem quando falham em rotinas cotidianas. 

Nas brincadeiras as crianças não estão subordinadas a uma lei exterior ou a vontade de 

outrem e tem a oportunidade de desenvolver a capacidade de governar-se pelos próprios meios. 

Nesse sentido, o jogo Mancala contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, 

além de estimular boas atitudes de interação entre os participantes. A ideia principal do jogo é a 

semeadura, ou seja, o jogador irá colher aquilo que semeou. 
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O educador deve causar indagação sobre os procedimentos e atitudes que deverão 

ser alterados ou cultivados. Os alunos deverão ser encorajados a criar novas estratégias, mas 

principalmente semear suas próprias casas e a do seu oponente a fim de ter uma boa colheita. E 

assim acontece em nossas vidas, pois quando semeamos coisas boas certamente iremos fazer 

uma colheita de sucesso.

Diante do exposto, trabalhar esse tema foi prazeroso e enriquecedor, pois nos leva a 

refletir sobre as diversas possiblidades de transmitir conhecimento aos alunos, valorizando e 

associando o lúdico ao conteúdo que devemos desenvolver.
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AS FORMAS DE RESISTÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO

DÉBORA MARIA SILVA

RESUMO

O presente estudo de pesquisa tratará sobre a educação e as relações étnico-raciais nas escolas. Verifica-se que o 
preconceito na escola não existe apenas em relação ao negro, mas também em relação à criança gorda, a que usa 
óculos e a que foge dos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. Assim, os profissionais da educação reflitam 
sobre o assunto para planejar políticas que minimizem o preconceito na escola e, consequentemente, na sociedade. 
Infelizmente muitos profissionais não dão essa atenção porque não pararam para refletir sobre isso. Se você não 
parar para refletir, acaba praticando uma educação racista, mesmo que inconsciente, e as crianças percebem esses 
conceitos. Cada população parece ter seus lugares bastante delimitados no imaginário coletivo, transbordando para 
o convívio social. Algumas crianças mostraram-se hostis frente a essa postulação, demonstrando a sua indignação 
contra conteúdos discriminatórios. Mas, haveria ainda os que se “adaptam” ao discurso do opressor, percebendo-se 
como selvagens, sem humanidade, impossibilitados de protestar contra sua condição por se sentirem amordaçados 
pela internalização maciça dos padrões dominantes. A promulgação Lei 10.639/2003 torna obrigatório o Ensino da 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, como conteúdos a serem inseridas em todas as disciplinas do currículo 
escolar, assim como, discussões pertinentes à educação das relações étnico-raciais. A educação voltada a essas 
relações, pois mesmo sendo a sociedade brasileira pluriétnica, a população negra tem sido historicamente alvo 
de racismo e de mecanismos de exclusão social. Sendo a educação parte da construção histórica e um direito de 
todos, cabe às esferas governamentais a garantia de uma educação de qualidade, quando da inserção no currículo 
de novas demandas.

Palavras-Chave: História; Cultura afro brasileira; Ensino Integral.

INTRODUÇÃO

Estudar o presente tema é imprescindível para notarmos como as crianças tratam a 

diferença entre as pessoas. Em todos os grupos humanos, é possível observar a utilização 

de meios pedagógicos como forma de transmissão do saber, por meio dos quais os sujeitos 

compartilham conhecimentos, símbolos e valores.

Preconceitos e discriminações são praticados e produzidos de forma social e histórica, e 
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ocorrem-nos diferentes ambientes da vida das pessoas, estando presente também no ambiente 

escolar. A educação brasileira não pode ser entendida sem levar em conta as relações entre os 

diversos grupos étnicos que formaram este país, pois os “[…] quatrocentos anos de escravidão 

foram definitivos na plasmação do ethos do nosso país” (MOURA, 1988). Portanto, é preciso 

destacar que o caráter da formação do Brasil, pautado na escravidão, teve como uma de suas 

resultantes o surgimento de concepções e práticas racistas que perduram até os dias atuais.

A intolerância religiosa no Brasil não é uma problema da atualidade, na verdade, sempre fez 

parte da história do país. É uma herança que nos acompanha, parecendo distante a possibilidade 

de sua superação. Em pleno século XXI ainda são recorrentes casos em que pessoas têm sua 

religião ofendida e desrespeitada por outras, movidas por preconceito. Em nosso país, uma 

matriz religiosa tem sido alvo recorrente desse tipo de atitude: as religiões afro-brasileiras.

Apesar da Constituição vigente, Artigo 5º, inciso VI, enfatizar ser “inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção aos locais de cultos e as suas liturgias” e ainda, no inciso VIII, reforçar 

que “ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica 

ou política”, o que temos visto no cotidiano são sucessivas demonstrações do descumprimento 

destas diretrizes, consideradas garantias fundamentais pela nossa Constituição.

A representatividade não depende do outro falar por alguém, mas sim de todos ecoar suas 

vozes de forma singular em um espaço coletivo contra a voz do sistema opressor monolítica e 

estrondosa. O ser humano é um ser múltiplo e se constitui em único, singular, irrepetível.

Vidas negras importam, isso significa dizer que cada vida importa, cada pessoa importa 

e cada pessoa tem uma voz e essa voz pode e deve falar alguma coisa sobre a negritude que é 

diferente de todas as outras mesmo compartilhando um mar de memórias.

É preciso aprender coletivamente a viver até porque o treino da militância é dar tudo, dar 

para outro, dar para a causa e parece ser egoísta olhar para si que está ligado a colonialidade 

da escravização e do racismo dizer e afirmar que os corpos negros tem que ir até a exaustão.

O seu principal objetivo é formar um sujeito apto a assumir seu espaço na sociedade 

capitalista, ou seja, produtivo, submisso, tendo boa interação com o seu grupo social. Para 

isso, é necessário manter ativos os controles sociais, que são formados por regras aplicadas 

ao cotidiano escolar, “sanando” qualquer disfunção que venha impedir a efetivação do processo 

educativo. Para um controle mais eficaz, utilizam-se recursos que podem variar desde a retaliação 
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ou punição até a segregação e marginalização dos grupos considerados desviantes da norma. 

Essas regras institucionais operam de modo simbólico, repercutindo e legitimando outros espaços 

sociais que habitualmente estão de acordo com as instâncias de poder (ABRAMOVAY, 2002).

AS FORMAS DE RESISTÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO

Existiram diversas lutas de grupos do Movimento Negro se constituindo em inúmeras 

formas de resistências dos que foram escravizados, desmistificando a ideia de uma nação 

homogênea. Essa tentativa de uma identidade nacional, de uma nação homogênea só emerge, 

ou seja, só vem à tona em momentos de Copa do Mundo, no momento em que todos dizem 

“eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor” porque no cotidiano dos brasileiros as 

diferenças são patentes principalmente se esses brasileiros forem homens negros e mulheres 

negras.

A sociedade brasileira, embora enfrente constantemente impasses e contradições 

acerca do reconhecimento de direitos aos quais todos os negros devem ter acesso, apresenta, 

gradativamente, mudanças significativas e que vão empoderando negros e negras que foram 

estigmatizados por muitos séculos e se levantam para assumirem seus lugares. Nesse sentido:

Ações afirmativas precisam ser implementadas pelas universidades, institutos e escolas 

abrindo-se assim novos territórios para práticas formativas que girem em torno da História e 

Cultura Africana e Indígena, relações étnico raciais, diversidade, preservação de nosso patrimônio 

material e imaterial (ROCHA, 2012, p. 98-99).

As ações afirmativas constituem-se em políticas de combate ao racismo e à discriminação 

racial mediante a promoção ativa da igualdade de oportunidades para todos, criando meios para 

que as pessoas pertencentes a grupos socialmente discriminados possam competir em mesmas 

condições na sociedade (MUNANGA & GOMES, 2006, p. 186).

É preciso demarcar e deixar evidente em qualquer análise que se faça que o racismo existiu, 

existe e continuará existindo as lutas e formas de resistência se constituem e se concretizam em 

movimentos com a organização da população negra que é a maioria no Brasil:

Portanto, a ideia de raça constituída enquanto conceito sociológico continua sendo um 

critério de estratificação social e de percepções morais demarcando as oportunidades e ascensão 

de mobilidade social da população negra, demarca a possibilidade de estar vivo ou morto, não 
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é por acaso que temos nas estatísticas da violência que está atrelada a questão racial, por isso 

se tem um número alarmante jovens negros, pobres, favelados que conseguem se constituir em 

números mais aviltantes que países que vivem em guerra civil.

O critério de raça não está só na estratificação social, mas está na construção subjetiva 

do ser negro, do ser branco e como a pessoa é construída, é percebida por si e pelo outro, 

sobretudo pelo olhar do branco. Essa desconstrução do Brasil racista tem como resultado as 

políticas afirmativas. Tornar-se negro nas duas décadas do século XX assume uma conotação 

positiva que historicamente tornar- -se negro não era um elemento positivo, muito pelo contrário, 

era o tornar-se branco que possibilita ascensão na sociedade.

Esses elementos e essas lutas de resistência dos grupos do Movimento Negro trazem 

a possibilidade de uma geração de orgulho de ser negro e conseguir reconstruir a valorização 

desse povo que foi escravizado, inferiorizado, excluído, martirizado, massacrado por mais de 

três séculos e mesmo com todas essas conquistas.

O racismo no Brasil segue firme e forte e as práticas discriminatórias vão exigindo mais 

organização e aí que surge a possibilidade a possibilidade do ensino de história e da cultura 

afro-brasileira na escola porque a educação é o caminho para transformar, libertar e escrever 

uma nova história numa perspectiva dos escravizados, dos esquecidos, dos vencidos, dos 

sobreviventes.

O AMBIENTE DENTRO E FORA DA ESCOLA E SUAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS 

Quando se fala em diversidade nacional, é importante ressaltar que, há uma série de 

manifestações culturais e religiosas afro- -brasileiras codificadas de diferentes formas, tendo 

em conta os conhecimentos oriundos de diversas regiões do continente africano. Porém, 

a discriminação dessas manifestações dentro e fora das escolas tem constituído o principal 

obstáculo para o estudo e a efetiva inserção das mesmas nas aulas de Ensino Religioso, 

contribuindo assim, para um franco desconhecimento das raízes ancestrais que estiveram na 

base da formação da sociedade brasileira.

Em 1998, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, em sua 

resolução no 02/98, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e 

sinaliza em seu Art. 3º - item IV, que, “em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de 
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acesso para alunos a uma base nacional comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade 

da ação pedagógica na diversidade nacional”.

A temática do Ensino Religioso está presente na legislação brasileira, especialmente a 

partir de 1996, com a constituição da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96) que estabelece 

as diretrizes e bases da educação. O art. 33 estabeleceu que a matrícula no Ensino Religioso 

possuía caráter facultativo. Posteriormente, ela foi modificada pela Lei no 9.475/97, onde se 

realça o caráter não confessional nem proselitismo. A partir dela foi garantida o “respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”.

Apesar disso, muitos conservaram suas tradições religiosas e culturais misturando-as e 

adaptando-as à nova realidade, dando origem assim, ao sincretismo, que é um aspecto muito 

forte até hoje no Brasil. Por isso, segundo AMADO (1989, p. 7) “redescobrir a importância das 

religiões afro-brasileiras supõe ter clareza quanto ao seu objeto de estudo que lhe é inerente”.

Nesse aspecto, é preciso enfatizar que, quando os africanos chegaram ao Brasil na 

condição de escravos em 1580, não tinham a liberdade para praticar ou professar suas crenças 

e religiões. Por serem provenientes de diversas regiões do continente africano, com idiomas e 

costumes diferentes, muitas vezes, era impossível comunicar entre si e seus senhores.

Para isso, é preciso mostrar o que há de africano no Brasil e contar coisas da África que 

ainda são pouco conhecidas. Pois, se inicialmente a nação brasileira foi o resultado da mistura 

de índios, africanos e portugueses, outros imigrantes europeus e asiáticos só passaram a vir 

em maior número a partir do século XIX. Por isso, é necessário conhecer melhor o que os 

antepassados africanos deixaram como herança. Então, conhecer e valorizar a cultura africana 

e afrodescendente é uma condição indispensável para entender a nossa cultura atual. 

A SALA DE AULA E O PRECONCEITO RACIAL

Essa tentativa, entretanto, nunca alcança a finalidade compensatória. Os brasileiros, 

especialmente os brancos que estabelecem a norma social, desenvolveram uma prática singular 

de preconceito dissimulado.

Quanto mais racial ou etnicamente dividida a sociedade, mais explícito o preconceito. 

No Brasil, o mito da harmonia pluralista, às vezes, suaviza o preconceito explícito o fazendo 

com que fique mais lúdico. Esse preconceito dissimulado aparece, muitas vezes, na tentativa 
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condescendente de elogiar para compensar a desvantagem de um grupo marginalizado.

Góis (2003) argumenta que mesmo com a universalização do ensino no Brasil, ainda 

assim, não foi suficiente para acabar com as desigualdades raciais na educação brasileira, 

afetando diretamente o desempenho dos alunos negros na escola. Góis (2003) em seu artigo 

cita um estudo realizado por pesquisadores da PUC – RJ, a partir de dados do Ministério da 

Educação, que mostra que estudantes negros estão aprendendo menos do que os brancos de 

mesmo nível social e que estudam na mesma escola. Esses dados mostram que a autoestima 

pode influenciar no desempenho escolar.

A discussão das relações raciais em território brasileiro é uma questão antiga, complexa 

e, sobretudo, polêmica. Para Cavalleiro (2003, p. 09), trata-se de uma discussão necessária 

para a promoção de uma educação igualitária e comprometida com o desenvolvimento do futuro 

cidadão. A exclusão pautada pelas diferenças de cor, etnia e cultura prosperam por intermédio 

de grupos racista ou por [sites de Internet que estimulam o ódio racial, adentrando nossos lares, 

chegando às famílias e suas crianças com ou sem nossa concordância ou permissão.

A pesquisa dizia que, ao entrar no ensino fundamental, as crianças negras sofriam de 

queda em sua autoestima, apresentando rendimento pior do que os demais colegas brancos. 

Para Góis (2003), o professor é o grande responsável pela queda da autoestima, principalmente 

quando não combate em sala de aula as atitudes discriminatórias dos alunos ou também, quando 

tece comentários do tipo: “nossa como seus cabelos loiros são lindos e macios”. Atitudes como 

essas, reforçam a desigualdade e afetam o desempenho escolar do estudante negro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falar de preconceito numa sociedade onde as pessoas vivem em condições desiguais 

não é uma tarefa fácil de ser cumprida, mesmo porque muitas são as formas pelas quais o 

preconceito se manifesta nas relações sociais e a sala de aula não escapa destes preconceitos.

A escola sempre foi considerada uma instituição de seleção e diferenciação social e nos 

comportamos como se o preconceito não existisse. Vê-se que nas escolas não possuem a 

mesma quantidade de negros e de brancos nas salas de aula, muito embora a raça negra faça 

parte da composição da população brasileira e assim, se percebe que esses alunos não estão 

nos bancos das universidades.
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É nítida a influência que a religião exerce na vida dos seres humanos. Todavia a definição 

daquilo que pode ou não pode ser considerado uma religião está longe de ser consensual. A 

variedade de cultos e organizações religiosas torna essa uma tarefa ainda mais complexa.

De modo que a desconsideração passa a ser uma atitude que leva em consideração uma 

série de fatores que ultrapassam a mera portabilidade de um templo e adeptos. Questões como 

a origem, a raça, a etnia, as liturgias, passam a ser utilizados como elementos em torno dos 

quais o processo de reconhecimento é desconstruído.

Ao assumir que à população negra brasileira historicamente tem sido negada, de forma 

velada ou não, direitos humanos fundamentais e que sofre as consequências nefastas de séculos 

de discriminação e racismo.

Nesse sentido, no campo educacional, a Lei Nº 10.639/2003 traz no seu contexto os anseios 

dos afro-brasileiros – principalmente aqueles ligados aos movimentos sociais e de articulação 

dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos –, de valorização de sua historicidade, riqueza 

cultural e da ancestralidade africana que são resgatados e valorizados de forma equânime na 

sociedade brasileira.

A Lei incluirá a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e formação da sociedade nacional 

“resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à 

História do Brasil”. Nessa trajetória está o esforço de tornar efetivo o ensino de História e da 

Cultura Afro-brasileira na Escola uma vez que estar assegurado por lei não garante a efetivação 

concreta do ensino no currículo na Educação Básica.

O caráter multicultural, pluriétnico e democrático da sociedade brasileira pressupõe uma 

educação que reconheça, de forma positiva, a História e a Cultura Afro-brasileira de forma que 

sejam reparadas as castrações e injustiças praticadas ao longo de séculos para com essa cultura 

e esse povo que é maioria em nossa nação brasileira. O Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

se tornou obrigatório em todas as Escolas Públicas e Particulares no Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio e seus conteúdos deve ser ministrado em todo o currículo escolar para os alunos.

O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, mesmo obrigatório em todo o 

currículo escolar, se fosse realmente efetivado, permitiria aos alunos conhecerem as próprias 

raízes, criando novas formas de se relacionarem na sociedade.

Assim, os grupos conservadores temem perder a hegemonia que permite a exploração 

desenfreada do meio ambiente, o questionamento dos valores de uma única religião, a cristã 
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(leia-se, cristã de manifestação branca), a superação das formas com as quais os recursos, as 

propriedades e os meios de produção são organizados. Para isso, tentam criminalizar a prática 

docente, as discussões nas escolas e atacar a diversidade e a luta por equidade.

Apesar de ser um conceito que hoje talvez soe utópico, quiçá ofensivo, a democracia 

racial foi usada por militantes negros em décadas passadas – como por exemplo Abdias do 

Nascimento que dirigiu o jornal O quilombo ente 1948 e 1950 – e retrata de fato a busca de uma 

sociedade onde fosse garantida a igualdade entre pessoas, independentemente de sua etnia, 

este era o ideal a ser atingido.

Movimentos que buscavam essa luta eram, em sua grande maioria, ligados aos ideais de 

esquerda e com o advento da revolução e Regime Militar em 1964, muitas dessas pautas que 

discutiam a respeito do racismo e afins acabaram sendo sufocadas. Neste cenário houve uma 

espécie de cisão quando se falava de democracia racial.

O nascimento do conceito de democracia racial mostrou-se um retrato por um Estado 

onde negros e brancos tinham de fato o mesmo tratamento digno e as mesmas oportunidades. 

Entretanto, na prática, a branquitude tanto de outrora como os de hoje transformaram o conceito 

em um mito, pois não abrem mão de seus privilégios e sequer admitem que os têm, mesmo 

vivenciando isso no cotidiano, privilégios esses que refletem o racismo enraizado na sociedade 

e no pensamento daqueles que, assim como os europeus de séculos passados, ainda teimam 

em enxergar o negro como um ser inferior que deve sim ser “aprimorado” para que se torne 

um ser humano. Apenas ser humano e não um ser humano melhor, pois para muitos a imagem 

animalesca do negro ainda prevalece.

Para que um dia possamos nos ver de fato em uma democracia de raças e classes, os 

que ainda ousam se colocar num pseud. pedestal de soberania e supremacia devem entender 

que a posição que ostentam não reflete a cultura meritocrata que ainda permeia o imaginário 

de muitos no país, mas é reflexo de uma herança que marginaliza e destrata baseada única e 

exclusivamente na cor da pele do outro.

O tema abordado, e os debates acerca do ensino de história, surgiram com o intuito de 

fazer uma discussão sobre a importância de se trabalhar na disciplina de história Cultura Afro-

Brasileira e Africana na sala de aula, objetivando detalhar as contribuições dos negros e índios 

para a formação do povo brasileiro. O esboço sobre o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana propicia reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura de um grupo 
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étnico, que concentra a maior parte da população brasileira.

Acreditamos que para que a luta pela igualdade no campo educacional tenha sentido 

e efetividade é necessário que caminhemos no sentido de resgatar as memórias dos agentes 

fundamentais da formação histórica do Brasil. Para tanto devemos partir de uma reflexão 

histórica compreendendo o discurso produzido através dos tempos, que resultou num processo 

de silenciamento dos grupos.

Diante do levantamento histórico, podemos entender que através das formações políticas 

hegemônicas, as características que tentaram anular o protagonismo negro, trazendo em seu 

bojo as mais diversas atrocidades. 

A literatura infantil teve sua parcela de envolvimento no que concerne a construção da 

identidade das crianças, assim entendemos que devemos privilegiar uma leitura que ponha o 

negro numa posição de destaque nas suas contribuições. 

Não dando vazão aos contos embranquecidos e europeizados como uma máxima da 

estética, aquele modelo que por pertencer às instâncias dominadoras da mídia tem uma massa 

disforme e homogênea de seguidores. Esses contos quando não mediados da forma correta, 

levam para as famílias indagações por parte das crianças com relação a sua fenotípica, pois se 

o padrão de beleza apontado nas histórias de contos de fadas destoa daquele que reflete no 

espelho que importância estética habita em quem lança os olhos naquele modelo que diferente 

se, mas é reconhecido como “bonito”? 

Nesse sentido MUNANGA (2005) elucida a urgência das ações que fomentam o resgate 

da memória no negro:

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas 

aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas, 

[...] essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista 
que a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os segmentos 
étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, contribuíram 
cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da identidade nacional 
(MUNANGA, 2005, p.16).

A formação docente perpassa esses meandros e necessita cada vez mais de especialização 

e olhar humano, enquanto se propagarem valores tradicionais remanescentes das mentalidades 

elitistas do escravismo, as crianças lograram pouco avanço com o que diz respeito ao auto 

reconhecimento e sua importância na sociedade e no processo histórico. Para diminuir os 
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abismos que cortam as relações étnico-raciais na escola foi implementada a Lei 10.639/03 que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira, que muito embora 

seja reconhecida como um avanço, existem dificuldades por parte dos docentes em lidar com o 

tema, pois ou esbarram na má formação, ou nas posturas tradicionais e por fim nas informações 

pouco relevantes dos livros didáticos.
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DIREITO APLICADO À EDUCAÇÃO: A QUESTÃO DA QUALIDADE E A ESCOLA

DENISE VASQUES DENAME 

RESUMO

O presente artigo busca abordar o Direito aplicado à Educação previsto constitucionalmente e quais os meios para 
a garantia de uma educação de qualidade. Tem como ponto principal de discussão sobre a qualidade do ensino 
previsto no artigo 206, VII, da Carta Magna. Para demonstrar a importância desse direito, utilizaremos o método 
dedutivo e técnica da documentação indireta, por meio dos recursos bibliográficos e documentas. Apresenta-se uma 
breve exposição sobre a evolução histórica da educação no Brasil, demonstrando que a educação formal sempre 
foi privilegiada às classes dominantes, ficando a maioria do povo à margem do ensino sistemático-científico, o que 
resultou em graves problemas sociais e educacionais até os dias de hoje. O trabalho também expõe a evolução do 
direito à educação, constatando que o direito ao ensino ficou por séculos sem a efetiva garantia jurídica, ficando o 
Estado silente quanto ao direito à educação de seu povo. Enfoca-se o direito à educação com qualidade. Para tal 
discute o que vem a ser qualidade na educação e como poderia ser definida, expondo alguns obstáculos à efetiva 
qualidade na escola, que em geral são extrínsecos ou/e extrínsecos à escola. Os extrínsecos, são problemas 
externos à escola seriam: a renda, valores culturais e sociais, desagregação familiar, violência, etc., já os intrínsecos 
são obstáculos inseridos na escola tais como: professores maus preparados, infraestruturas, métodos de ensino, 
escassez de recursos econômicos e pedagógicos e avaliação. Há também outras barreiras que se encontram na 
cultura organizacional da escola, podemos citar o imobilismo, conformismo, falta de liderança gerencial, falta de 
compromisso efetivo, falta de enfoque no aluno e suas necessidades, falta de informações para decisão. Discorrido 
brevemente sobre alguns dos problemas causadores da falta de qualidade no ensino público, sugerimos, sob uma 
nova ótica, algumas alternativas que podem ajudar na busca de uma melhor qualidade para educação.

Palavras-Chave: Direito; Educação; Fundamental; Constituição; Qualidade.
 

INTRODUÇÃO

A educação faz parte da natureza humana, é do próprio homem educar e ser educado. 

O que o diferencia de outras espécies é a sua capacidade de aprender, aprimorar seus 

conhecimentos e transmiti-las as outras gerações. Por ser inerente ao Homem, a educação é um 

direito fundamental, e como tal está assegurada no nosso ordenamento constitucional.
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Conforme o texto constitucional e outras leis infraconstitucionais tais como a Lei de 

Diretrizes e Bases e Estatuto da Criança e Adolescente, a educação é direito de todos e dever 

do Estado. A educação tem como finalidade possibilitar o pleno desenvolvimento da pessoa, a 

sua qualificação para o trabalho e seu preparo para o exercício da cidadania.

A Constituição Federal prevê não apenas o direito educacional como também princípios 

a serem seguidos. Um destes princípios é da garantia do padrão qualidade. Apesar do direito à 

educação estar assegurado constitucionalmente, este carece de efetividade plena, necessitando 

de intervenção social e do poder público na busca de medidas que verdadeiramente assegure a 

educação plena.

Grandes são as consequências da ausência de educação, e do descaso do poder público 

que desde os tempos mais remotos ficou inerte quanto ao acesso à educação da classe dos 

trabalhadores, descaso este que se reflete até aos dias de hoje.

Vemos crianças em idade escolar avançada que não sabem fazer contas básicas, 

interpretação de textos; crianças e adolescentes sem perspectiva de vida, de futuro profissional, 

restando-lhes ficar à margem, excluídos da sociedade.

É cediço que a grande maioria da população brasileira tem o ensino público como único 

meio de educação formal. Desta forma dependem exclusivamente da educação oferecida pelo 

Estado. Entretanto, esta está muito aquém de cumprir com os objetivos da educação dado pelo 

constituinte, quais são: educação para o desenvolvimento pleno do educando, a sua qualificação 

para o trabalho e seu preparo para o exercício da cidadania. Ora, se o Estado não oferece uma 

educação de qualidade, nunca chegará a cumprir plenamente tais objetivos. Sem educação a 

pessoa não será capaz de compreender verdadeiramente a dimensão dos fatos ocorridos ao 

seu redor. Seria muito difícil fazer uma reflexão crítica e buscar soluções para seus problemas, e 

muitos menos aos problemas sociais na qual está inserido.

Assim, vemos que atualmente o direito previsto por lei constitucional não é aplicado em 

sua totalidade e indagamos do por que os alunos da rede pública não têm acesso à um ensino 

de qualidade e quais seriam os obstáculos que impediriam que o direito a uma educação de 

qualidade saísse do papel.

A questão da baixa qualidade é evidente no ensino público, sendo causado por vários 

fatores. Mas, o que se poderia entender por qualidade? Ela pode ser definida? Há como 
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estabelecer indicadores de qualidade da escola ou do ensino?

Com a democratização da educação conseguiu-se assegurar e levar o ensino fundamental 

e médio a um número maior de pessoas e de todas as camadas sociais. Porém, será que as 

mudanças implementadas ao longo dos anos conseguiram de fato propiciar uma melhoria na 

qualidade do ensino?

De fato, o Estado, como provedor da educação pública, é responsável tanto pelo número 

de vagas quanto por sua qualidade, como nos assegura a Constituição Federal. Para que nos 

seja realmente assegurado direito constitucional a educação de qualidade, são necessárias 

mudanças.

Neste contexto, tem que os alunos não estão tendo pleno acesso a um ensino de qualidade, 

devido a vários fatores tais como: a má gestão escolar, a má qualificação e remuneração dos 

professores, a falta de apoio das autoridades, a participação dos pais, escassez de recursos 

econômicos e pedagógicos.

O presente artigo tem por objetivo abordar o direito à educação como direito fundamental, 

bem como a questão da qualidade no ensino público, refletindo sobre possíveis causas da má 

qualidade do ensino e apontando algumas alternativas como meio de melhorar esta problemática.

Para tanto utilizamos de método dedutivo, partindo do fato geral, qual seja educação, até 

chegar ao ponto central do trabalho, que seria a qualidade da educação pública.

Nesta esteira foram realizadas pesquisas bibliográficas a fim de realizar a evolução da 

educação ao longo dos anos, bem como os respectivos momentos históricos.

Aqui traçamos especificadamente sobre a questão da qualidade da escola, fazendo um 

comparativo entre a missão da escola e a qualidade. Por fim, apresentamos algumas alternativas 

para obtenção da qualidade e as possíveis razões que dificultam a efetiva busca desta qualidade 

educacional. Feita essas considerações temos nossas conclusões finas sobre o tema.

A QUESTÃO DA QUALIDADE E A ESCOLA

O presente artigo pretende fazer uma análise do vem a ser qualidade na educação, não 

intentamos resolver as questões que serão colocadas, mas provocar discussão que permita 

nascer um ou vários posicionamentos do que significaria qualidade na educação.
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A qualidade na educação é um tema que há muito tempo vem sendo discutida, têm 

sido preocupação constante de educadores e gestores de políticas educacionais. Os pioneiros 

da educação, década de 30, buscavam uma educação com qualidade com seu “Otimismo 

pedagógico”. Com lei de Diretrizes de Bases da Educação, nas décadas de 50 e 60, buscaram-

se novas formas de estruturação dos sistemas educacionais que concorreriam para uma 

educação melhor. Por meio da Lei 5.692 de 1971 foi implantado o ensino profissionalizante e a 

profissionalização dos especialistas em educação, numa tentativa de melhorar a educação.

A década de 80 foi marcada pela preocupação dos educadores em implantar políticas 

voltadas para qualidade do ensino, cidadania e democratização da educação. Com a promulgação 

da Constituição de 1988, e advento do princípio constitucional “a garantia de padrão de qualidade’”, 

a busca da educação com qualidade tomou toda força.

Por meio de pesquisas pode-se verificar que o número de crianças matriculadas na 

escola cresceu bastante. Em termos quantitativos, a oferta educacional chegou a patamares 

expressivos, cerca de 90% das crianças em idade escolar estão matriculadas na escola.

Segundo o relatório preparado pela Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (Unesco), o Brasil, em 2006, ficou posicionado em 72º em educação no ranking 

da Unesco.

O relatório avaliou 125 países, o Brasil estava no grupo intermediário composto por 50 

integrantes. Ocupando a posição 72º o Brasil estava bem atrás no ranking, perdendo para o 

México que ficou em 48ºcolocado e da Argentina que ficou na posição 50º. Também ficou atrás 

da Indonésia, Venezuela e Panamá.

A Unesco avalia o avanço em quatro metas educacionais: a taxa de sobrevivência escolar 

até o quinto ano, o indicador compara também a escolarização no ensino fundamental (a 

universalização primária), a taxa de analfabetismo adulto e a igualdade de acesso à escola entre 

os gêneros na educação.

O Brasil ganha pontos no relatório quanto ao quesito quantitativo, ou seja, abertura de 

vagas. No relatório da Unesco em 2004, o Brasil ocupava a 32ª posição, ou seja, estava no grupo 

de elite. Mas nos outros quesitos o Brasil tem nota muito inferior, o que faz abaixar sua colocação 

geral.

Assim, quanto à abertura de vagas o Brasil avançou bastante, mas o péssimo desempenho 

do país em questões de qualidade da educação não é novidade. Quando o indicador é quantidade, 
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o país costuma ir bem. Quando é qualidade, no entanto, o atraso fica evidente.

Certamente houve grandes investimentos para a expansão do sistema educacional, 

entretanto verifica-se que as escolas continuam ineficientes. Um dos grupos mais afetados pelo 

problema da educação é a camada social mais baixa, que além de serem excluídos dos benefício 

do desenvolvimento econômico, cria-se para eles empecilhos a médio e longo prazo.

Destarte, vê-se que a grande questão não é quantidade, mas o problema é o baixo 

rendimento escolar, a evasão, a repetência. Há inúmeras crianças que saem do ensino 

fundamental sem saber ler e fazer contas simples.

A história da educação brasileira relata uma série de mudanças, de tendências pedagógicas, 

que vão desde a escola tradicional trazida pelos jesuítas, passando, posteriormente, pelo 

movimento tecnicista até as tendências mais modernas como teorias critico-reprodutivista, 

conteudistas, de educação libertadora, teoria construtivista, etc. Passaram-se anos e a educação 

continua falha e muitas vezes na contramão do desenvolvimento que se busca. Assim, percebe-

se a falta de políticas públicas educacionais, falta de planejamento educacional, de vontade 

política de levar mais a sério a educação em um país a caminho da modernidade. Neste aspecto 

se pergunta: o que seria qualidade ou uma educação progressiva? Sem sombra de dúvida esta 

é uma grande questão a se pôr em discussão.

 Entretanto antes de abordarmos sobre tal questão, é interessante expor brevemente qual 

seria a missão, a função da escola.

A MISSÃO DA ESCOLA

A escola não é e não pode ser detentora absoluta do conhecimento. E, também não existe 

apenas para conferir diploma, licença para o exercício profissional, mas para estimular, desafiar 

a razão, para libertar a inteligência para a plenitude de suas possibilidades.

A escola não tem a função de transmitir “verdades”, mas de buscar o novo, um novo 

caminho, nova descoberta. Assim, a escola precisa fazer parte de uma sociedade que é dinâmica, 

que se transforma a cada dia, necessitando integrar-se cultural e socialmente. É missão da 

escola transformar a sociedade local num lugar melhor.

A escola existe para aprofundar a reflexão sobre os valores fundamentais para a pessoa 
humana, a fim de torna-la efetivamente livre e libertadora. Só assim será resgatada a 
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dimensão ética do conhecimento e do trabalho e o homem será sujeito de sua própria 
historia e construtor de um mundo novo. (MEZOMO,1994, p. 162).

A escola deveria buscar descobrir um mundo novo através de cidadãos críticos, conscientes 

e participativos, capazes de interagir e intervir na realidade. Ser espaço de conhecimento, cultura, 

pesquisa e criatividade, onde o aperfeiçoamento constante favoreça o aprimoramento da formação 

pedagógica e técnico-científica, de forma a responder às necessidades emergentes da sociedade. 

E não se apegar ao saber pronto, aos métodos “comprovados” e textos preestabelecidos. 

Pois estes muitas vezes impedem a escola de “crescer” e limita seu trabalho a repetição do já 

conhecido, à defesa dos seus currículos, ao monopólio do diploma e ao cumprimento de normas.

A verdadeira escola é aquela reinventada por sua comunidade docente juntamente com 

o mundo e sociedade que busca servir. É fundamental conscientizar da necessidade da sua 

reinvenção para mudar seus paradigmas, seu projeto, sua forma, estrutura e métodos. Mas, 

muitas vezes não ocorre a invenção da nova escola porque nem sempre sua necessidade é 

acompanhada da visão e correspondente capacidade de seus gestores. Que preferem manter 

tudo igual, a buscar a construção de uma sociedade mais ética, livre e libertadora.

A QUESTÃO DA QUALIDADE

•	 CONCEITO

Antes de falar sobre a qualidade na escola, é importante atribuir sentidos a este termo. 

Qualidade vai além de conceitos, representa uma filosofia de ação, um compromisso que está 

além da teoria.

Insta deixar claro que qualidade não tem a mesma significação para todas as áreas, e 

nem pessoas. O que é qualidade de vida para alguns, não é para outros. Cada área entende de 

maneira diversa sobre qualidade. Para os ecologistas, a questão da qualidade tem um sentido 

muito forte em termos de preservação da natureza, de qualidade de vida, do direito a vida num 

planeta que está sendo destruído pelo próprio homem.

Na política, ética e cidadania nas relações ou negócios políticos, seriam as palavras 

chaves para se falar em qualidade. Para os empresários, qualidade é de extrema importância, 

como se o mundo empresarial dependesse desta. Qualidade para os empresários é uma visão 
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estratégica, é uma busca incessante, se as empresas não têm esta visão estão fadadas ao 

fracasso, ao retrocesso.

Para os educadores qualidade na educação, dentre outros aspectos, é uma estratégia 

de ação para formação de cidadãos conscientes e compromissados com a construção de uma 

sociedade melhor, que não sejam apenas passivos a governantes detentores do poder, mas 

interventores do meio em que vivem.

 Por fim, podemos dizer que qualidade é uma palavra de ordem no mundo moderno. Mas, 

é desafiador esta conquista, haja vista que qualidade não é fácil e simples na prática.

O presente trabalho visa refletir um pouco sobre o que vem a ser qualidade, com ênfase 

em qualidade na educação. Como dito alhures há diversas maneiras de entender que vem a 

ser qualidade, dependendo da área de conhecimento. Mas, nos ateremos a qualidade a partir 

do conceito utilizado no mundo empresarial, claro que com suas especificações, haja vista que 

educação não é um produto de mercado. No entanto vamos partir do pressuposto que a escola 

não pode ser inocente e neutra do sistema econômico, moderno e tecnológico.

Diversos são os autores que conceituaram qualidade. Crosby (1990) apud Mezano (1994, 

p. 17), cita em sua obra alguns destes autores:

Crosby entende que a “qualidade” exige o entendimento a determinadas normas claras, 
conhecidas e cumpridas pela pessoa que age. Por isso, “qualidade”, para ele, significa 
“conformidade” deve ser absoluta, ou seja, a “qualidade” visa ao “ zero defeitos”, ainda 
que, em muitos casos, seja impossível. Em outras palavras, a qualidade supõe que não 
haja nenhuma contémporização com o erro, que, por isso mesmo, nunca pode ser consi-
derado como “normal” ou “tolerável”.( exemplo: a taxa de infecção hospitalar de 30% nun-
ca poderá ser considerada “normal”, no sentido de que deva ou possa ser aceita porque 
está dentro dos padrões internacionais. O mesmo se diga de uma taxa de evasão escolar 
ou de repetência. A taxa que a “qualidade”supõe é zero)... Para Crosby a qualidade é algo 
objetivo, que pode e deve ser medido. E essa medida só pode ter um standard: o zero 
defeito.

Outro a conceituar qualidade é Deming (1990) que entende:

A “qualidade” como algo que “dá orgulho” ao trabalhador pela produção ( ou prestação 
de serviço). E esse “orgulho”, por sua vez, supõe “redução nas variações”(permanente), 
“conhecimento profundo” e “habilidades” adequadas. Deming não aceita, como medida 
da qualidade, o “zero defeitos”de Crosby por três razões: primeiro, porque seria buscar 
o impossível; segundo, porque levaria a organização a fixar-se apenas nos números; ter-
ceiro, porque a organização buscaria mais descobrir os responsáveis pelos problemas do 
que, propriamente, eliminar suas causas pela melhoria dos processos. Ele também não 
limita a “qualidade”à “conformidade com os requisitos” ( Crosby), porque isso enfocaria 
apenas o produto, esquecendo o próprio sistema organizacional ( “qualidade do desenho 
do processo”). Deming discorda de Crosby que limita a “qualidade”à conformidade com os 
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requisitos”, porque isso limitaria a inovação e a melhoria contínua do processo e da própria 
administração da organização . Por outro lado, Deming também admite que a inovação 
e a melhoria do processo não são suficientes, por si mesmas, para explicar a qualidade 
“duradoura”, ou seja, pode-se também ter qualidade “duradoura” sem inovação e melhoria 
continuada. Ë o caso dos violinos Antonio Stradivari e Giuseppe Guarnieri del Gesú ( sé-
culo XVIII) até hoje não superados.

Avedis Donabedian, líder a aplicação da filosofia da qualidade à área da saúde, entende 

a qualidade como 

“a obtenção dos maiores benefícios, com os menores riscos ( e custos) para os pacientes, 
benefícios estes que, por sua vez, se definem em função do alcançável de acordo com 
os recursos disponíveis e os valores sociais existentes”. Donabedian entende ainda que 
a “qualidade” possui três dimensões: a técnica, a interpessoal e a ambiental. A técnica se 
refere à aplicação, atualizada, dos conhecimentos científicos na solução do problema do 
paciente. A interpessoal se refere à relação que se estabelece entre o prestador dos servi-
ços e o paciente. A ambiental se refere às comodidades oferecidas ao paciente (conforto 
e bem-estar).

Os conceitos acima citados, se referem ao pensamento de alguns homens conceituados 

no que diz respeito a filosofia da qualidade, mas insta salientar que nenhum deles deve ser 

tomado de maneira exclusiva.

Ao conceituar qualidade alguns se referem a “satisfação” do cliente”, ou seja, atender 

e exceder às necessidades dos clientes. Mas, não podemos nos ater apenas na opinião do 

cliente em relação ao produto (serviço). As definições acima são válidas (“conformidade com o 

requisito”; “adequação ao uso”), mas se referem mais aos “resultados” da qualidade do que à 

essência de sua natureza. Desta forma, ao conceituar qualidade, deve-se buscar a conformidade 

dos produtos (serviços) com os objetivos, características e processo de produção. Ou seja, a 

“qualidade” deve ser entendida quando atrelada à missão da organização.

Assim nos ateremos, para o presente trabalho, o conceito dado por Mezano (1994, p. 

20): “Qualidade é uma propriedade (ou conjunto de propriedades) de um produto (serviço) que 

o torna adequado à missão de uma organização comprometida com o pleno atendimento das 

necessidades de seus clientes”.

UMA NOVA ÓTICA SOBRE QUALIDADE

Baseada na melhoria gradual e permanente, nasceu dentro da indústria e por áreas ligadas 

a ela a filosofa da administração. Os seus resultados são tão grandes e fortes que se espalhou 
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por todo o mundo, e hoje nenhuma empresa competitiva sobrevive sem busca a incessante da 

qualidade.

Esta filosofia logo passou a ser utilizada por empresas de serviços nas quais da mesma 

maneira tiveram sucesso. Satisfazendo as necessidades dos clientes, aumentando produtividade, 

reduzindo os custos e maior competitividade no mercado interno e externo.

Posteriormente, a filosofia da administração pela qualidade também ganhou espaço na 

área da saúde, claro que com suas maiores complexidades e características próprias. Mas, 

soube apropriar os conceitos e aplicar técnicas, e assim, também obter maior contentamento dos 

clientes (pacientes), bem como força para as organizações da área.

O que se pergunta então é: e a área da educação? Será que a filosofia da qualidade 

também seria viável para melhorar, revitalizar as instituições de ensino? Poderia a escola 

implantar uma filosofia gerada fora da área da área educacional, utilizando termos e conceitos 

tais como: “clientes”, ”fornecedores”, ”consumidores”, ”missão e visão de futuro”, ”produtividade 

e competitividade ”, ” ferramentas da qualidade” e muitos outros?

A missão e natureza da “empresa” não seria totalmente diferente e muitas vezes divergente 

com a da escola? Isso não seria fazer a escola perder sua identidade, sua essência caso fosse 

imputada à instituição escolar uma administração baseada em princípios guiadores de indústria 

e prestação de serviço?

Certamente há os que entendem não ser possível à instituição escolar adotar valores 

utilizados na administração, pois não poderia esvaziar seus valores, devendo permanecer 

distante da empresa, para continuar ” sagrada” ante ao ” profano” (empresa), pois esta visa lucro.

A qualidade também deve ser muito valorizada na educação. A questão que se pergunta 

é: podem as definições dadas por teóricos de administração empresarial serem aplicadas a 

educação? Sim. Entretanto, deve haver análises e esclarecimentos das diversas definições para 

a questão da qualidade na educação.

É cediço que a empresa e a escola são instituições bem diferentes no que diz respeito a sua 

missão. Entretanto ambas as visões servem a comunidade, oferecendo-lhe serviços e produtos 

de qualidade visando atender as necessidades de seu público. Tanto a escola como a empresa 

têm, essencialmente, uma missão e um sentido, que culminam no atendimento de determinadas 

necessidades das pessoas, que compram seus serviços, e tornam-se seus ”clientes”. Ambas 

as instituições se utilizam de recursos e tecnologia para a satisfação das necessidades de sua 
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“clientela”.

Assim como a empresa, a escola necessita do trabalho de outras pessoas, nas quais 

devem ser comprometidas a cumprir a missão institucional, ser responsável, comprometida, ser 

também solidária, valorizar seu trabalho, respeitar as pessoas a quem servem, e visam sempre 

a busca pela maior qualidade.

ALTERNATIVAS PARA OBTENÇÃO DA QUALIDADE

Crosby (1990) entende o aluno como o primeiro cliente da escola e ao mesmo tempo 

seu produto. A qualidade ou sucesso no processo educacional está em levar o exercício de 

determinados papéis sociais, principalmente o trabalho. Desta forma a visão da escola é satisfazer 

necessidades imediatas dos alunos e por meio dele também satisfazer necessidades sociais. A 

qualidade é dinâmica, pois as necessidades também são.

A questão que sempre se coloca é: como adequar os objetivos dos alunos ao sistema 

escolar ou ao da sociedade, ou ainda aos do mercado de trabalho? São tantas as vozes, pais, 

professores, alunos, empresários. Qual delas ouvir?

Independentemente das vozes e discussões, que não se pode falar em qualidade na 

educação se, no âmbito educacional, não houver definições de qualidade. Não importa falar 

em qualidade se a escola não definir o que ela pretende com esta, uma vez que a qualidade é 

pressuposto básico da educação.

“Qualidade” não é um conceito universal, mas intrinsecamente ligado a sua “missão” 

especifica. Desta forma é possível que toda organização tenha e ofereça “qualidade”, 

independentemente de suas características, serviços, tecnologia. O que merece maior importância 

é saber se a organização tem uma missão definida e se seus serviços satisfazem plenamente as 

necessidades dos seus clientes.

Podemos destacar alguns elementos que dão “qualidade” a um serviço, são eles:
a) efetividade: este se refere a atingir, obter os objetivos previstos; 

b) eficiência: está relacionada com otimização da relação custo-benefício; 

c) eficácia: a eficácia é o que se obtém como resultado da soma da efetividade e da 
eficiência; 

d) adequação: é o entrelaçamento do serviço (produto) ao atendimento das necessi-
dades dos clientes; 

e) suficiência: resposta total do serviço às necessidades dos clientes; 
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f) acessibilidade: ocorre quando existe a possibilidade de utilização do serviço (pro-
duto); 

g) oportunidade: é ter disponível o serviço (produto) no momento necessário; 

h) atualidade: serviços oferecidos com a utilização da ciência disponível e possível 
nas condições locais; 

i) aceitabilidade: é a plena satisfação dos clientes (internos e externos). 

Para Mezano (1994, p.137) a definição de qualidade envolve uma série de condições. A 

organização tem que ter sua identidade (missão) definida e ética, deve saber conhecer quem 

são seus clientes ou possíveis clientes (entenda-se clientes por alunos) e assim conhecer quais 

são suas necessidades. É preciso que a organização defina as atividades/ serviços prioritários, 

que tenha capital suficiente para executar as atividades previstas. Deve haver comprometimento 

em obter os resultados previstos e avaliação destes periodicamente. Que entenda a “qualidade” 

como um “processo de melhoria continuada” (de estrutura, de processo e de resultados). E 

por fim, é muito interessante e necessário o envolvimento de todos (fornecedores, provedores, 

consumidores, clientes) num esforço integrado e solidário de superação de metas. Alcance de 

novos patamares de qualidade.

A “qualidade”, portanto, que se “manifesta” no produto (serviço) deve estar embutida na 

própria concepção da organização, na definição de sua identidade (missão), no seu planejamento 

estratégico e na sua produção (atividades, processos e sistema de monitoria e avaliação).

A qualidade independente da conceituação que se dá, valoriza quem trabalha (produz), 

respeita o consumidor/cliente. Resgata o sentido e o valor do poder de criar da organização, bem 

como de quem consome seu produto.

Isso vale tanto para indústria como para o comércio e serviços, não sendo excluídos a 

saúde e educação.

Hoje a crise da educação em nosso país é grave e desanimadora, por isso exige-se 

a criação de medidas capazes de reverter tal situação de forma urgente e radical. O que se 

pergunta é: como? Segundo Mezano (1994, p. 140) a resposta está em aplicar a filosofia da 

melhoria da qualidade, pois esta já resolveu o problema da indústria e dos serviços no mundo 

civilizado e agora também poderá revitalizar as organizações da saúde e da educação.

Existem algumas ações que fazem parte da filosofia da qualidade. Para a presente 

pesquisa as mais importantes seriam: o autoconhecimento da instituição na qual define sua 

missão e para tal devem ser observadas as características próprias do local onde a instituição 
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se encontra; a avaliação interna e externa feita periodicamente objetivando educar a escola e 

compromete-la com novos e desafiadores padrões; a prática da interdisciplinaridade; revisão e 

reformulação dos currículos para que cada escola tenha garantida sua especificidade; permanente 

diálogo com sociedade; o aumento da competência dos educadores; a busca e educação para a 

qualidade em toda a estrutura educacional; busca de valores éticos e sociais; a visão do futuro e 

inconformidade com o “status quo” e a mudança da cultura organizacional.

Para que qualquer organização educacional produza qualidade são necessários:

a) ter uma filosofia da qualidade explícita; 

b) conhecer efetivamente as necessidades de sua clientela e todos estarem compro-
metidos em atendê-las; 

 c) tiver uma definição clara de sua missão e treinar as pessoas para cumpri-la; 

d) dispuser de uma estrutura (recursos) adequada às ações que deve executar; 

e) tiver processos devidamente identificados e gerenciados (estáveis); 

f) fizer a avaliação permanente de seus resultados, que, para tanto, devem ser efeti-
vamente conhecidos (medição do desempenho). 

A qualidade na escola deve ser construída no dia a dia, tendo como participantes todas as 

pessoas envolvidas no processo educacional sejam diretas e indiretamente. Com estas pessoas 

deve ser buscado o trabalho de toda equipe (esforço total) para a solução de problemas, usando 

planejamento em grupo para buscar a melhoria continua e obtenção de resultados.

Há vários aspectos em que a qualidade pode ser vista e entendida.

a) a adequação do serviço/produto à missão da organização; 

o custo, que de ser controlado e reduzido; 

o atendimento do cliente, que deve ser compatível com suas expectativas em termos de 
prazo, preço e valor agregado; 

d) a segurança pessoal, do cliente e da sociedade; 

e) a ética, que supõe transparência nas relações entre fornecedor e cliente. 

RAZÕES QUE DIFICULTAM A BUSCA DA EFETIVA QUALIDADE EDUCACIONAL 

As instituições em regra não se interessam pela filosofia da qualidade tão adotada por 

indústrias e prestadoras de serviço, então se indaga o porquê disso, haja vista que a preocupação 
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com a qualidade no ensino tem sido preocupação de muitos há décadas.

Várias são as razões. Primeiramente porque elas ainda não enfrentam problemas de 

sobrevivência e concorrência como as indústrias e empresas de serviços, salvo o ensino privado. 

Outro fator é que sendo boas ou ruins sempre serão necessárias e com certa demanda obrigatória. 

Em terceiro lugar está o fato de não haver concorrência, por não terem que “sobreviver” se 

acomodam com seu nível, mas sonham com um futuro não tão distante em que esta realidade 

seja mudada, só não se imagina como.

Um quarto fator seria que os seus “clientes”, que são os alunos e comunidade, não 

exigem um “produto” melhor, ou seja, ainda não exigem que conhecimento seja adequado as 

suas necessidades e realidade. Em quinto lugar, a gerência, a liderança institucional são frutos 

de boa vontade e desejo pessoal de quem assume este cargo. Há falta de profissionalismo no 

gerenciamento da instituição escolar.

Destarte, parece que a escola não tem porque mudar, e não mudará até que seus clientes, 

entende-se por alunos, professores e sociedade, decidirem reclamar e buscar o direito de receber 

os “produtos” adequados, confiáveis e com qualidade.

FATORES DECISIVOS PARA A QUALIDADE NA ESCOLA

Numa ordem mais técnica – gerencial, Mezano (1994, p. 151) elenca alguns fatores 

decisivos para a qualidade na escola. Para este, a escola só terá qualidade se: dispuser de uma 

liderança forte, capaz de criar um ambiente melhor, adequado para melhorar o sistema e as 

pessoas.

A melhoria dever ser aplicada a toda comunidade e não apenas a estrutura (recursos 

físicos). Para isso é importante aderir a alguns comportamentos tais como: utilizar métodos 

estatístico que por meio de sua análise sejam tomadas decisões consistentes, os dados é que 

dirigirão o sistema e não os currículos; ser os clientes e suas necessidades conhecidas pois 

devem estar centrada na necessidade destes; tenha visão e valores aceitos e conhecidos pela 

sua comunidade interna, pois só assim a qualidade organizacional será forte; ter discurso e 

comportamentos consistentes, ou seja, não pode pregar uma coisa e na prática ter comportamento 

incompatível; criar um ambiente que enfatiza e prática a educação continuada em todos os níveis 

e fazer com que todos descubram a alegria de aprender; buscar o conhecimento da filosofia da 
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melhoria da qualidade pois assim vai saber o que é importante para tornar efetivo os esforços 

da melhoria da qualidade; agir prevendo problemas e não resolvendo-os; adotar um sistema de 

solução de problemas que elimine suas causas; manter todos informados e conscientes do que 

está acontecendo; inovar e ousar para melhor atender as necessidades de seus clientes, com 

novos e melhores serviços; criar nas pessoas orgulho pelo serviço bem feito; criar parcerias 

internas (com clientes internos – alunos, diretoria) e externos (com a comunidade); pensar e 

repensar sua própria missão e ser fiel a ela; monitor os processos e avaliar os resultados para 

garanti-los e melhorá-los; lutar contra o ‘”status quo ‘”.

Outros fatores que não podem ser ignorados para a melhoria na qualidade (qualidade 

formal) são: qualificação dos professores, salários melhores e formação de carreira, necessidades 

de novas tecnologias que sirvam a educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é algo inerente ao homem, é essencial ao ser humano, pois é pela capacidade 

de aprender e transmitir seus conhecimentos que o homem é capaz de se desenvolver, refletir e 

mudar o meio na qual está inserido.

Sendo algo tão intrínseco ao homem, hoje a educação é considerada um direito natural, 

classificada como direito fundamental, sendo, portanto, destinada a todos, sem distinção de 

idade, sexo, cor ou classe social.

A educação ficava restrita aos homens da classe dominante, e, por séculos, a educação 

permaneceu precária e irregular. Apenas com a Constituição da República, em 1891, o ensino foi 

descentralizado e os Estados passaram a se preocupar em criar e controlar os ensinos primário 

e profissional. Ou seja, somente após quase 400 anos da chegada dos portugueses em nosso 

país, o Brasil, finalmente, começou a preocupar-se com a educação nacional. Mas, os problemas 

na educação brasileira já estavam instalados e arraigados.

Por séculos o direito a educação foi negado às mulheres, crianças negras e homens 

de classe baixa. A educação foi objeto de luxo até os anos 20, a escola era seletiva, deixando 

grande parte da população marginalizada, sem acesso a educação.

A legislação educacional teve início na Constituição de 1824, mas somente na Constituição 

de 1934 é que a educação foi elevada como meio de formação da personalidade. Apenas na 
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Constituição de 1988 foram estabelecidos os objetivos e as diretrizes do sistema educacional 

do país. Desta forma, vê-se a incapacidade histórica dos governantes em atender e buscar as 

medidas necessárias para suprir as necessidades do povo em relação à educação.

Assim, observa-se que os problemas enfrentados atualmente pela educação brasileira 

não são tão atuais, mas decorrem de um processo histórico, onde o direito educacional nunca foi 

levado a sério, ficando sempre em segundo plano ante outras problemáticas nacionais.

 O direito a educação é direito fundamental de segunda geração, necessitando assim da 

intervenção direita do poder público para garantir condições e programas para o pleno exercício 

do direito á educação. Ou seja, cabe ao Estado o papel principal de dar efetividade a esse direito.

Por ser direito social de segunda geração, o direito a educação é, dentro da classificação 

de José Afonso da Silva (1998), norma de princípio programático. Ficando assim, dependente 

de normatividade posterior, de atuação do administrador para que possa produzir efeitos. No 

entanto, a moderna doutrina tem entendido que as normas de princípios programáticos vinculam 

o legislador, devendo ser observadas por todos os órgãos públicos, podendo ser exigidas caso 

não sejam cumpridas.

Alguns doutrinadores entendem que o direito a educação, por ser norma fundamental, 

tem aplicabilidade imediata, direta e de plena eficácia por força do artigo 5º, parágrafo 1º da 

Constituição Federal que prevê que: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata”.

O direito a educação está garantida na Constituição Federal, bem como os princípios a 

seres seguidos. Entretanto, quanto a qualidade da educação oferecida pelo poder Público vê-se 

que está longe de cumprir os fins almejados pela Constituição Federal de 1988.

A escola pública demonstra o disparate entre o desejo do constituinte a realidade. Reflete 

o descaso do poder público ao longo da história através de profissionais desqualificados, 

professores mal remunerados, super lotação na sala de aula, violência gritante, falta de recursos 

financeiros, matérias didáticos ultrapassados, falta de incentivo e investimento.

Estas circunstâncias revelam que a garantia constitucional da qualidade na educação não 

tem sido efetivada. Mas qual o que seria qualidade? Entendemos que qualidade é cumprir de 

maneira satisfatória e adequada o objetivo esperado. Ora, se a finalidade da educação no texto 

constitucional é possibilitar o pleno desenvolvimento da pessoa, sua qualificação para o trabalho 

e exercício da cidadania, nota-se que estes objetivos estão um tanto longe de serem alçados 
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pela maioria dos cidadãos.

 É dever do Estado garantir a qualidade da educação e certamente há normas e 

programas que visam cumprir esta tarefa tais como: arrecadação dos tributos da União, Estados 

e Municípios para financiar a educação (artigo 212 da Constituição Federal), o programa bolsa 

escola, programas de incentivo à formação continuada de professores. Entretanto, estas não 

têm sido suficientes para suprir os problemas educacionais do país.

No entanto, saindo da esfera na qual a qualidade educacional depende do Poder Público, 

como o aumento dos salários dos professores, construção de escolas e salas de aulas, o material 

didático. Podemos nos voltar a uma qualidade mais próxima, que pode ser alcançada pelas 

escolas através da união de todas as pessoas envolvidas na escola, quer seja: professores, pais, 

alunos, funcionários, a comunidade.

Esta qualidade pode ser construída dia a dia, através do trabalho em equipe, da definição 

de objetivos e meios para que estes sejam alcançados, conhecimento das reais necessidades do 

seu público, da participação democrática na gestão escolar, do bom gerenciamento da escola, 

da definição de metas e avaliação periódica dos resultados. Estas são ações que não vão acabar 

com os todos os problemas que envolvem a educação brasileira, mas certamente aliviará e tirará 

do status quo a direção escolar e a sociedade que esperam sentadas por uma solução vinda do 

poder público.

Para garantir uma educação com qualidade é preciso do trabalho e seriedade de pessoas 

comprometidas com a educação, que têm consciência de que com a mudança educacional todo 

o país será mudado e avançará rumo a um país mais igualitário, na qual a diferença social não é 

tão gritante, sendo possível ser sujeito de direitos e deveres, e exercer a cidadania.

É inegável que a educação proporciona ascensão no plano educacional e cultural bem 

como no profissional. E isso muda toda a história e “ cara” do país. Confirmando como a educação 

ou falta dela reflete ferozmente na sociedade, podemos analisar a reportagem da Revista Veja, 

(FRANÇA, 2007) que relata sobre o livro “A Cabeça do Brasileiro”, do sociólogo Alberto Carlos 

Almeida. Este livro traz os resultados de uma pesquisa social brasileira, que investiga os principais 

valores presentes no cotidiano social, econômico e político. Através da pesquisa, constatou-se 

que a parcela mais bem educada da população é menos preconceituosa, menos estatizantes 

e tem valores sociais mais sólidos. Na pesquisa foram feitas algumas afirmações, tais como: 

“Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em beneficio próprio”. O resultado: 
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40% dos analfabetos concordam com a afirmativa, enquanto que apenas 3% dos que tem nível 

superior confirmam tal posicionamento. Outra afirmativa foi “Programas de TV que fazem críticas 

ao governo devem ser proibidos”, resultado: 56% dos analfabetos concordam contra 8% dos que 

têm nível superior.

Dessa forma vê-se que a distinção de valores, de crítica, de pensamento socialmente 

constituído é gritante entre aquele que recebe educação e o que não a tem.

Após a análise dos resultados, o escritor da reportagem faz uma afirmação muito pertinente 

e que não pode ser negada:

Se todas as pessoas em idade escolar estivessem em sala de aula hoje, a pleno vapor, 
o Brasil acordaria uma nação moderna no dia 1º de janeiro de 2025 – depois de um ciclo 
completo de educação. Os brasileiros passariam a ter baixíssima tolerância à corrupção 
e esperariam menos benesses de um estado protetor. Funcionários públicos ineficientes 
e aproveitadores seriam uma raça em extinção. Os cidadãos lutariam mais por seu futuro, 
em vez de se entregar distraidamente à loteria do destino. Nesse país, as pessoas de 
qualquer credo ou classe social se veriam como portadoras de direitos iguais. (FRANÇA, 
2007, p.82).

Destarte, se o povo tiver a consciência da necessidade e do direito ao ensino de qualidade, 

todos, sejam leigos ou operadores do direito, buscarão meios para garantir efetivamente o direito 

a uma melhor educação. Mas, enquanto a qualidade da educação no que depende do poder 

Público ainda não vem, vamos nós, na medida do nosso alcance colaborar para a melhoria na 

educação brasileira.
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O ENSINO DA BIOLOGIA: A CIÊNCIA E A SOCIEDADE

ELAINE CRISTINA REIS SILVA

RESUMO

Atualmente, é comum a falta de interesse mútuo, tanto dos professores como dos próprios alunos quanto ao 
comprometimento e envolvimento com as atividades solicitadas nas aulas de Biologia. A maioria dos alunos não 
se importa com a qualidade das aulas que estão sendo oferecidas, apenas querem realizar as tarefas propostas 
sem prestar atenção no que estavam fazendo, e muitas vezes nem as tarefas se propõem a realizar. Ao iniciar esta 
reflexão, considera-se de imediato, o fato de que o processo de aprendizagem constitui um grande desafio para os 
educadores. Integrando esse processo, destaca-se que a Biologia pode ser uma das disciplinas mais relevantes e 
merecedoras da atenção dos educandos, ou uma das mais insignificantes, dependendo do que for ensinado e de 
como isso for feito. Nesta perspectiva, essa pesquisa pretende verificar como se dá o ensino de Biologia acerca 
das práticas pedagógicas. Desta forma, verificou-se que há fatores que contribuem para o insucesso no processo 
ensino-aprendizagem e que é necessário discutir estes fatores com os docentes, com objetivo de estabelecer um 
trabalho que contribua, de forma efetiva, para a melhoria do ensino de Biologia, nas escolas públicas.
 
Palavras-Chave: Biologia; Práticas pedagógicas; Ensino-aprendizagem; Escola. 

INTRODUÇÃO

Este artigo chama a atenção dos professores de Biologia para as questões: o que ensinar 

e como ensinar? O professor e, neste caso, o de Biologia, deve atentar para o significado da 

Ciência e da Tecnologia, evitando posturas alienantes, a experiência como docente permite 

afirmar que os estudantes têm formas e diferentes de se relacionar com o estudo dos conteúdos, 

os que se preocupam apenas com os resultados de seus estudos traduzidos pelas notas ou 

conceitos, os que buscam esclarecimentos profundos com o estudo e passam a analisá-lo para 

atingir uma visão ampla do conhecimento.

De acordo com o exposto, Krasilchik (2005, p.12), descreve quatro níveis de alfabetização 
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biológica:

 1º - Nominal - quando o estudante reconhece os termos, mas não sabe seu significado 

biológico. 

2º - Funcional - quando os termos memorizados são definidos corretamente, sem que os 

estudantes compreendam seu significado. 

3º - Estrutural - quando os estudantes são capazes de explicar adequadamente, em suas 

próprias palavras e baseando-se em experiências pessoais, os conceitos biológicos.

 4º - Multidimensional - quando os estudantes aplicam o conhecimento e habilidades 

adquiridas, relacionando-as com o conhecimento de outras áreas, para resolver problemas reais. 

Os alunos ao concluírem o Ensino Médio devem atingir o 4º nível de alfabetização biológica, 

conforme indicado na citação anterior. Assim, além de compreender os conceitos básicos da 

disciplina, eles devem estar capacitados a articular o seu pensamento de forma independente, 

aplicando seu conhecimento na vida e intervindo para resolver os problemas. 

A Educação Pública precisa tornar-se popular e isto é traduzido pela necessidade de 

universalizá-la e democratizá-la em seus diferentes níveis e em suas diferentes dimensões, 

tornando-a, de fato, acessível às camadas populares, promovendo, pela via do conhecimento 

e da cidadania, as condições necessárias à transformação social e à emancipação humana, 

pretendendo-se chegar à ação político-pedagógica. Dessa forma, Educação Pública e popular e 

Educação Científica demonstram a importância de se pensar uma educação escolar que realize 

a síntese da quantidade com a qualidade. 

A CIÊNCIA E A SOCIEDADE

Dentro deste panorama consensual pareceria tão inexequível fazer-se a crítica da atividade 

científica quanto o seria fazer-se a crítica do Catolicismo num contexto europeu medieval. De 

fato, comentando a observação do sociólogo Alvin Gouldner de que os cientistas tendem a operar 

a partir da pressuposição de que eles próprios creem por causa dos ditames da lógica ou da 

razão, enquanto que os outros creem por causa da necessidade ou, poder-se-ia acrescentar, de 

interesses Rubem Alves (1986) propõe que a Ciência na sociedade contemporânea sob certos 

aspectos substitui a Religião das sociedades tradicionais. 

Paradoxalmente, num mundo à primeira vista secularizado, a Ciência se constituiria numa 
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alternativa ou equivalente funcional da Religião, enquanto instituição que detém o monopólio dos 

métodos de se ver corretamente. Entretanto, a caracterização oficial do processo científico tem 

sido nos últimos anos, alvo de críticas intensas por parte de filósofos, historiadores e sociólogos 

da Ciência. 

Tanto as reformulações fundamentadas na percepção de paradoxos e incoerências 

filosóficas internas do modelo convencional, como aquelas derivadas da pesquisa empírica 

não apologética em História e Sociologia da Ciência e Biologia recente, evidenciam que este 

modelo convencional está equivocado em sua essência. Essas mesmas pesquisas indicam o 

seu caráter ideológico: o modelo é utilizado pela subcultura científica para garantir a esta uma 

relativa imunidade das interferências dos não especialistas da sociedade ampla a convicção de 

que a comunidade de cientistas por direito se apropriou do método exclusivo capaz de fornecer 

informação verdadeira sobre o mundo, ao mesmo tempo individualiza essa comunidade e lhe 

outorga uma autonomia de que nenhuma outra subcultura desfruta em nossa sociedade. 

Na nossa cultura tecnológica industrial isto se revela de forma clara no século XX, 

por exemplo, através do ideal defendido de maneira enfática da pesquisa pura, onde a visão 

mecanicista de mundo afetou profundamente todas as áreas de conhecimento, principalmente 

após o surgimento da filosofia positivista e do avanço tecnológico que a revolução industrial 

proporcionou. 

O relógio, com sua precisão e predição mecânicas, passou a ser o símbolo do Universo. 

O mundo e as organizações passaram a ser vistos como máquinas, trata-se de um mundo onde 

não há lugar para sentimentos, onde a razão mecânica, exata, reducionista, exclui a emoção 

humana. Não existe espaço para valores e princípios éticos. 

As pessoas são “recursos humanos” – coisas –, autômatos biológicos, sem espaço para 

pensar, portanto, sem capacidade nem autonomia para criar. Não podem cumprir sua missão de 

co-criadores deste Universo em expansão.

Os acontecimentos são vistos simplesmente numa relação estrita de causa e efeito, 

seguindo um pensamento linear, dados são analisados e são feitas projeções proporcionais para 

resultados futuros, busca-se sempre uma resposta certa ou a melhor resposta para os problemas 

e tudo deve ser determinado objetivamente.      

Como consequência da visão mecanicista de mundo, aconteceu uma fragmentação 

generalizada que acarretou uma crise sem precedentes na história, a objetividade, da ciência 
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e da tecnologia, gerou uma indiferença generalizada em relação a critérios éticos e morais.   O 

divórcio entre ciência, arte, filosofia e tradição parece ser o maior responsável pelo distanciamento 

generalizado da ética. 

Segundo Pierre Weil (2000), fato semelhante aconteceu com a trilogia dos valores que 

nortearam a Revolução Francesa, inseparáveis na sua intenção original: Liberdade, Igualdade 

e Fraternidade, onde a liberdade ficou com o mundo capitalista, que sacrificou a igualdade 

de oportunidades; a Igualdade ficou com o mundo socialista, que sacrificou, em nome desse 

valor, a Liberdade; e a Fraternidade foi esquecida pelos dois, devido ao domínio da ciência e da 

tecnologia, que a relegaram para o domínio da espiritualidade. 

Quem fala em fraternidade e amor, nos dias de hoje, é, muitas vezes, visto como idealista, 

sonhador, vivendo nas nuvens, sentimental, atrasado e não sei mais o quê... (WEIL, 2000, p. 

134).

A complexidade nos convoca para uma verdadeira reforma do pensamento, semelhante à 

produzida no passado pelo paradigma copernicano. Mas essa nova abordagem e compreensão 

do mundo, de um mundo que se “autoproduz”, confere também um novo sentido à ação: trata-se 

de fazer nossas apostas, o que vale dizer que com a complexidade ganhamos a liberdade. 

A grande descoberta do século é que a ciência não é o reino da certeza, se baseia, 

seguramente, numa série de certezas local e espacialmente situadas.a ciência é de fato um 

domínio de múltiplas certezas, e não o da certeza absoluta no plano teórico. A obra de Popper 

se tornou indispensável para a compreensão de que uma teoria científica não existe como tal, 

a não ser que, na medida em que aceita ser falível, submete-se ao jogo da “falsificabilidade” e, 

portanto, aceita sua biodegradabilidade. 

Como exemplo Matthews (1995) cita a lei do isocronismo do pêndulo. Del Monte, que era 

patrono de Galileu, e descrito como exímio construtor de máquinas, baseado em observações 

empíricas, recusava-se em aceitar que pêndulos feitos com materiais diferentes podiam ter um 

mesmo período de oscilação. Galileu, que havia deduzido tal lei por meio de relações matemáticas, 

apontava que ela seria seguida apenas em condições ideais (desconsiderando a resistência do 

ar, perdas de energia na forma de calor etc). Para Del Monte isto não fazia sentido, a matemática 

para ele deveria descrever o mundo tal qual ele percebia as outras ciências poderiam ter suas 

leis e teorias justificadas em termos dos princípios daquela ciência. 

Porém, estes autores apontam que apesar de haver certas semelhanças entre a Física e 



166

a Química, pois apresentam conceitos de caráter quantitativo e dinâmico, esta última dá grande 

ênfase, também, a classificações e a aspectos qualitativos da natureza, semelhantemente à 

Biologia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar este estudo o qual apontou vários fatores que contribuem para o insucesso 

da aprendizagem, percebeu-se que as causas demandam necessidades de reestruturação na 

perspectiva profissional individual e no nível de sistema de ensino público. 

Confirma-se que o aprofundamento dos conteúdos, pelos professores da educação básica, 

geralmente, só se torna possível em momentos de estudos promovidos por cursos, encontros, 

seminários ou grupos de estudos. Isto se deve, principalmente pela carga horária excessiva de 

trabalho docente e pela necessidade de ter alguém com maior proximidade das descobertas 

científicas para conceituar as mesmas, pois a maioria dos professores afirma ter dificuldades 

para compreender os desafios educacionais contemporâneos. 

Por isso considera-se que o curso oferecido aos professores contribuiu, de forma 

significativa, para a formação continuada dos docentes, considera-se que este trabalho auxiliou 

o desenvolvimento da compreensão necessária para uma prática pedagógica capaz de subsidiar 

os processos significativos de ensino-aprendizagem, num mundo extremamente complexo. 

E, considera-se que a compreensão que o educando tem sobre a natureza do conhecimento 

é fundamental para entender os conteúdos e relacioná-los com situações do cotidiano a tentativa 

de colaborar com a atualização científica de alguns professores e o desejo de que o ensino de 

Biologia, no nível médio, possa contribuir para a formação de indivíduos críticos, solidários e 

responsáveis pelas suas atitudes e pelas implicações decorrentes das mesmas..

Para Lima (2008), formar professores com pleno conhecimento lúdico é uma tarefa árdua 

e difícil, pois para educar é necessário ter conhecimento profundo e acreditar que é possível 

conciliar o ensino lúdico com o ensino tradicional, tornando-o uma forma de aprendizagem 

significativa.

Dessa forma, a implementação das atividades ambientais em escolas públicas é um 

importante aliado no processo de ensino-aprendizagem trazendo aos alunos aulas diferenciadas, 

mais dinâmicas, interativas e com objetivos específicos no ensino do meio Ambiente.
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Os professores devem estar bem preparados para a reelaboração do conhecimento e 

informações que recebem, inclusive as ambientais, para que assim possam transmitir de forma 

fácil para os alunos. 

A inclusão das questões ambientais nas escolas e na formação do professor é um desafio, 

mas é um desafio que pode ser vencido com empenho dos professores, das instituições de 

formação, do governo, dos alunos e da população.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

ELIANA MARIA DE SOUZA 

RESUMO

Este artigo tem como objetivo principal discutir sobre o tema “Jogos Cooperativos”, especificamente nas aulas de 
Educação Física Escolar. Através de uma revisão de literatura expor quais seriam seus benefícios para os alunos 
que o praticam, assim visando um melhor método pedagógico para que o profissional de Educação Física possa 
trabalhar este tema em suas aulas. Nesse aspecto, as aulas devem ser um processo facilitador de desenvolvimento 
pessoal e social, que compense as desigualdades existentes na sociedade. Na escola o educador tem por objetivo 
promover o desenvolvimento dos alunos, para a conscientização de uma sociedade menos individualista. Dessa 
forma utilizando das atividades cooperativas como ferramenta, visando trabalhar o caráter educativo, que é essencial 
na transposição da educação do aluno para a sociedade. O jogo cooperativo propriamente dito trás ao praticante 
inúmeras possibilidades e benefícios, visa trabalhar o lado “humano” do aluno, fazer com que o mesmo melhore 
suas relações interpessoais, saiba trabalhar em grupo, tenha respeito ao próximo, e um pensamento cooperativista, 
deixando para trás seu lado individualista, apreciando o estar “junto”. E desta forma o professor pode interferir de 
forma positiva na visão critica de seus alunos, os tornando futuros cidadãos que saibam valorizar a diversidade 
existente em um mundo atual, que saibam tomar decisões que possam de certa forma ajudar a todos, em uma 
época tão dita mente egoísta.

 Palavras-Chave: Jogos; Jogos Cooperativos; Educação Física Escolar.

 

INTRODUÇÃO

O estudo realizado neste trabalho veio para trazer uma reflexão ao como o professor 

de educação física atualmente, aborda o assunto ’’Jogos Cooperativos’’ que se encontra 

perceptivelmente se excluindo do âmbito escolar. Isso se relaciona diretamente ao fato desses 

alunos estarem sendo preparados para a vida adulta. 

Segundo Soler (2006), na escola é possível observar que os alunos tem muito mais 

contato com jogos competitivos do que com jogos cooperativos, e as próprias escolas acabam 
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valorizando só os vencedores, pois acabam não ensinando os alunos a amarem o aprendizado 

e sim a tirar notas cada vez mais altas. E com isso a educação física por sua vez não incentiva 

seus alunos a amarem o jogo, e sim a vencer. 

Conforme Soler (2006), essa forma de trabalho pode trazer malefícios em relação a esse 

individuo com a sociedade, pois trabalhar apenas o lado competitivo de um aluno aflora seu lado 

egocêntrico, valorizando apenas as suas metas individuais, e não buscando auxilio de outras 

pessoas. A educação física por sua vez não ensina as pessoas amarem o jogo, e sim a vencer, 

mas isso pode ser modificado com a correlação de competição e cooperação.

Assim os jogos cooperativos propõem novas formas de diminuir a agressividade 

dos indivíduos, tentar ensinar desde a infância  atitudes de solidariedade, sensibilidade, 

cooperação,comunicação e alegria, entende-se que estes agem diretamente no processo 

educativo baseando na resolução de problemas de forma pacífica, onde a forma de condução 

seja favorável e ética. Ao invés dos participantes competirem, busca o alcançar de um mesmo 

e determinado objetivo, respeitando suas diferenças. Neste jogo todos participam, visando a 

segurança do grupo independente de suas habilidades ou capacidades (SCALON, 2004).

No jogo cooperativo a busca está em superar desafios e não derrotar alguém, a pessoa 

que esta envolvida no jogo toma consciência de seus próprios sentimentos, colocando-se no 

lugar do outro, priorizando o trabalho em equipe, onde se procura jogar com um parceiro e não 

com um adversário, jogar por gostar e pelo prazer de estar com os demais. Por meio destes 

jogos o individuo consegue perceber que todos são importantes para alcançar determinados 

objetivos, não priorizando habilidades ou performance anteriores (THOMAZ e SILVA, 2006).

Segundo Brotto (1999 apud SOLER, 2006, p.16), “entendemos que aprender é sempre 

uma aprendizagem compartilhada, que ocorre em uma situação dinâmica de co-educação e 

cooperação, em que todos são simultaneamente professores- e - alunos”. 

Hoje, com o grande desenvolvimento das metrópoles e tecnologia, e juntamente com 

o aumento da violência, os jovens são pré-condicionados a estar isolado do convívio social, 

especificamente na educação física, o professor deve ter como objetivo utilizar dos jogos 

cooperativos como forma de estimulo aos seus alunos, e mostrar que dessa forma eles podem 

alcançar suas metas em busca de um objetivo em comum.

Baseado Tani et al. (1988, apud BROTTO, 1989) , as pessoas ou grupos coordenando as 

suas funções para atingir uma meta em comum, podem obter melhor êxito trabalhando em grupo 
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do que individualmente.

Segundo Heller (1989, apud KISHIMOTO, p. 07): “ o homem participa da vida cotidiana 

com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nele, colocam-se em 

funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades 

manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideais e ideologias”.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

No Brasil, a Educação Física esteve sempre ligada às instituições militares e a classe 

médica. Desde o século XIX, era de extrema importância o individuo se mostrar “forte e saudável”, 

buscando construir seu próprio modo de vida por meio de uma educação do físico, da saúde 

corporal, sob a influência dos militares e também dos médicos, formando para a sociedade um 

modelo de conduta física, moral e intelectual da “nova família brasileira”. Essa tendência era 

conhecida como tendência higienista (CASTELLANI FILHO, 1994).

No passado, a educação física veio de certa forma e de uma maneira estreita a ser 

vinculada as principais instituições militares e as classes médicas, esses vínculos foram de forma 

determinante, quando se diz respeito a concepção da disciplina e em suas finalidades de seu 

campo de atuação em forma de ser compreendida. Essas condições vieram visando uma melhora 

a condição de vida, nessa época muitos médicos assumiram uma função na condição higienista, 

que buscavam modificar os hábitos de saúde e higiene da população. A Educação Física, por 

sua vez veio para favorecer a educação do corpo, tendo como objetivo a constituir uma forma 

física saudável e equilibrada organicamente menos propicia as doenças (BRASIL,1997)

A educação física, busca superar a visão excessivamente esportizada na e a forte 

influencia da competição, os jogos cooperativos são apresentados como uma forma inovadora 

para o cotidiano da educação física no ambiente escolar. Embora que ainda sejam carentes as 

propostas de estudo e aperfeiçoamento teórico e filosófico, o jogo cooperativo apresenta-se 

como uma fonte bastante adequada aos conteúdos propostos por uma educação física escolar 

que não sejam competitivas (CORREIA, 2006B; DARIDO, 2001)

Sabe-se que a vida nas grandes cidades, coloca enormes restrições à atividade física 

espontânea de uma criança. Essas restrições acabam por induzir a hábitos extremamente 

sedentários, tornando notável o risco de graves conseqüências para a saúde física e mental da 
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mesma. A prática regular de atividade física se torna uma necessidade para as crianças e uma 

fonte preciosa de saúde, a qual promove o melhor crescimento e desenvolvimento do praticante 

(BARROS NETO, 1997).

No atual cenário escolar, a Educação Física é identificada como componente curricular 

integrado ao projeto político-pedagógico da escola (KUNZ, 2001).

Pois, se apresenta na escola como manifestação pedagógica de uma área de conhecimento, 

e através dela se torna uma propriedade e um produto do ambiente escolar, dessa maneira 

pertence, e por ele se define, nele se constitui e se realiza , é então que se pode falar de uma 

cultura escolar de Educação Física. (KUNZ, 1991).

Afirmou-se que a Educação Física é parte da escola e que existe uma cultura escolar 

de movimento, como uma das “entidades culturais” que a restitui, também é verdade que sua 

presença no mundo da escola legitima-se pela pedagogização de práticas corporais assumidas 

como manifestações do movimento humano, construídas a partir das inter-relações estabelecidas 

em diferentes momentos e contextos sócio-históricos (KUNZ, 2001)

O movimento, neste caso, é encarado como o principal meio e fim da educação física, 

podendo estar, ocasionalmente, ocorrendo durante as aulas outras aprendizagens, no sentido 

afetivo, social e cognitivo, como conseqüência da prática das habilidades motoras (BRASIL, 

1998).

COOPERAÇÃO

A palavra ‘’Cooperação’’ significa trabalhar em conjunto; colaborar, auxiliar, ajudar, 

cooperação sf.; cooperador (FERREIRA, 1993)

A cooperação no ponto de vista social está baseada em ajudar ao próximo, e muitas 

vezes a si mesmo, fazendo com que um grupo de indivíduos mova-se pelo mesmo objetivo. A 

cooperação se opõe a competição, mas muitas vezes grupos de indivíduos se cooperam para 

competir contra outro grupo, mesmo assim não deixando de ser um tipo de cooperação (SOLER, 

2006)

De acordo com Brotto (1999), “cooperação é um processo de interação social, em que os 

objetivos são comuns, as ações são compartilhadas e os benefícios são distribuídos para todos” 

(BROTTO 1999 apud SOLER, 2006, p. 23) 
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No caso da cooperação humana ela ocorre muitas vezes por motivos individuais, certo 

individuo coopera com um grupo para buscar uma melhora individual, como se diz ‘’Por vezes o 

indivíduo tem que se sacrificar pelo todo’’ e assim proporcionando um maior desenvolvimento e 

progressão do coletivo, e por consequência do individual também.

De acordo com Correia, (2004), cooperação se refere ao envolvimento e à participação 

das crianças nos jogos, dessa forma viabilizando e mostrando aumento da colaboração, da 

solidariedade, da amizade e do respeito entre elas. Os jogos cooperativos, tem forte influencia 

ao permitir aos alunos uma nova forma de jogar, melhoram a interação social, a colaboração 

mutua levando-os a perceber a possibilidade de haver divertimento sem a competição a que 

estão acostumados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da pesquisa realizada em uma revisão de literatura, é possível reunir afirmações 

que comprovam que o uso das atividades cooperativas no ensino fundamental pode ser totalmente 

influenciador no caráter do aluno, trazendo intermediadores para uma sociedade melhor e mais 

reflexiva e consciente, dessa forma criando o entendimento de quais são os seus deveres e seus 

direitos perante a sociedade e praticando o respeito ao próximo.

O ser humano desde o inicio dos tempos mostrava exemplos de cooperação, havia divisão 

de tarefas, organização e respeito mútuo, tudo em prol de um mesmo objetivo, naquele tempo a 

sobrevivência, e agora, cabe a “nova geração” não deixar.

Considerando os estudos pesquisados, é notável que estes jogos de caráter cooperativo, 

aplicado no ambiente escolar, proporcionam diversos princípios e valores relacionados ao dia 

a dia, dentre os quais o companheirismo, respeito, trabalho em equipe criando um vínculo 

afetivo entre os envolvidos, fazendo com que os mesmo adquiram autonomia, autoconfiança, 

oportunizando habilidades de cunho interpessoal, sendo de extrema relevância.

Conclui-se que a proposta da utilização dos jogos cooperativos contribuem em despertar 

a conscientização de forma gradativa da criança envolvida, ao ponto que a mesma consiga 

assimilar valores que a cooperação transmite ao cotidiano.
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NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM

ELIANE DOS SANTOS ORLANDO

RESUMO

Apresentamos em nossa pesquisa de cunho bibliográfico três aspectos que iremos abordar: pessoa versus cérebro; 
plasticidade cerebral e Neuromito. Portanto, entender como funciona o sistema nervoso, como se desenvolve as 
habilidades cognitivas dentro do ser humano e em cada faixa etária e fundamen- tal para entendermos a nossa 
prática pedagógica e aprimorarmos essa prática de forma enriquecida com um embasamento teórico maior.

Palavras-Chave: Educação; Neurociência; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Atualmente tem muita discussão buscando relacionar as pesquisas sobre o cérebro com 

a educação. A pesquisa da neurociência com o cérebro e as pos- síveis práticas educativas com 

a sala de aula.

Será que isso é mais um modismo? Será que estamos sendo vítimas desse Marketing 

exacerbado, neuro isso, neuro aquilo? Quando tomamos cons- ciência a partir do estudo de 

como se dá o processo de ensino e aprendizagem, percebemos pelos estudos e pelas pesquisas 

aprofundando dentro da área da neurociência que esse processo do aprender se dá dentro do 

funcionamento do sistema nervoso central.

A divulgação científica e a pesquisa sobre as novas descobertas da neu- rociência e suas 

relações com a educação. A discussão avança e as novas pu- blicações vão sendo discutidas e 

implementadas nas práticas educacionais.

Existe uma necessidade de que na formação do professor ele se apro- funde mais sobre 
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a Neurociência para que possa ter o discernimento de saber sobre as novas descobertas do 

cérebro humano no processo de ensino e apren- dizagem.

A Neurociência não propõe uma nova Pedagogia, muito pelo contrário, ela vem consolidar 

e nortear por meio de fundamentos científicos a nossa prática e muitas de nossas estratégias 

e da nossa metodologia passam a ser repensa- dos, ampliados ou aprimorados por causa 

desse avanço, por conta desse co- nhecimento que possibilita a compreensão de como se dá o 

funcionamento do sistema nervoso, marcos do desenvolvimento e como acontece a revolução 

do sistema plástico do cérebro humano para se desenvolver e potencializar seu desempenho 

e reconhecer que a aprendizagem acontece no cérebro por meio do sistema nervoso central 

possibilita uma grande virada não só na prática pe- dagógica como no ensino e na aprendizagem.

CÉREBRO E APRENDIZAGEM

É muito comum encontrarmos nesse tipo de abordagem frases do tipo: “o cérebro entra na 

escola”; “o cérebro do aluno e a sua aprendizagem”; “o cérebro avança cada vez mais” e outras 

frases fazendo uma distinção como se ó cérebro fosse uma coisa e o sujeito outra. A impressão 

que dá é que o cérebro chega flutuando na escola e que não pertence a alguém, ou seja, a um 

sujeito que tem uma existência efetiva.

Não há como se reportar ao cérebro de forma separada da pessoa que tem aquele cérebro, 

ou seja, não existe a possibilidade do cérebro fazer alguma coisa isolada da pessoa. Se referir 

ao cérebro é se referir a uma pessoa especí- fica, contextualizada.

É necessário o estabelecimento de uma linguagem mediadora entre as duas áreas, que 
esclareça as descobertas científicas e sua real possi- bilidade de utilização na educação. 
Isso demanda seriedade e compro- misso ético dos meios de divulgação científica e o jul-
gamento crítico do público alvo para que este conhecimento se aplique adequada- mente 
no cotidiano escolar (GUERRA, 2011, p. 4).

A Neurociência vem para enriquecer, fortalecer o conhecimento científico do professor e 

todos os profissionais que atuam na Educação integrando as áreas do conhecimento e apresentar 

como irmãs Saúde e Educação.

Não estamos fazendo modismo e nem Marketing, estamos nos referindo do funcionamento 

da linguagem, da linguagem oral. Como se desenvolve o pro- cesso da linguagem oral e como 
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que todo esse mecanismo organizado e se- quencial vai desembocar na alfabetização.

A exploração do cérebro humano, em sua complexidade, não é tarefa para um campo 
restrito da ciência. Assim, a neurociência se integra a outras ciências numa rede que 
amplia as informações e constrói um conhecimento que parece não se esgotar. O termo 
neurociência se di- funde como um conceito transdisciplinar ao reunir diversas áreas de 
conhecimento no estudo do cérebro humano. As dificuldades decor- rentes de campos 
diversos de conhecimento, neurociência e educa- ção, diluem-se na medida em que cada 
um se apropria das terminolo- gias do outro e buscam um novo conhecimento (OLIVEIRA, 
2014, p. 14).

 

Quando nos falta esse conhecimento de linguagem oral e de todo esse funcionamento 

nós nos tornamos profissionais superficiais em que se afirma que um aluno não lê porque não lê, 

que se afirma estar atrasado na alfabetização porque na sua casa não tem acesso a livros, sem 

um olhar investigativo que perpassa pelo desenvolvimento.

É preciso lançarmos mão de ferramentas baseadas em evidências cientí- ficas que 

Neurociência traz para a Educação proporcionando a integração Psi- cologia com Neuropsicologia, 

Educação e Neurociências, nos trazendo para uma integração de áreas com compartimento de 

ideias e mais do que isso a eficiência em resultados.

A partir desses estudos e a partir dessa integração adquirimos um novo olhar buscando 

medidas, buscando ferramentas e quem está trazendo essas novas ferramentas para a nossa 

área educacional é a Neurociências e se apre- senta como um conhecimento necessário para o 

desenvolvimento humano.

O cérebro humano numa perspectiva biológica, emocional e sociocultural tendo como 

foco os processos de ensinar e aprender que acontecem os fatos de forma simultânea não sendo 

possível separar esses três itens que estão unidos, estão juntos de forma que todos interferem 

nas ações que vão sendo realizadas no nosso cotidiano existencial.

PLASTICIDADE CEREBRAL

O cérebro humano possui uma plasticidade, ou seja, é plástico, é moldá- vel, é adaptável, 

está sempre aprendendo com as experiências, ou seja, o ser humano está sempre se 

desenvolvendo do ponto de vista cerebral.

Quando ocorre uma lesão mais grave no cérebro humano de pessoas que tem perdas 

ou lesões mais sérias e se recuperam graças ao estímulo, ainda que não se recupere todas as 
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funções perdidas, conseguem recuperar uma boa parte delas e, quando mais jovem for a pessoa 

melhor são os prognósticos de recupe- ração.

Portanto, a plasticidade do cérebro é uma evidência hoje. O cérebro está sempre se 

desenvolvendo, aprendendo, se expandindo e, se isso ocorre até nos casos de uma lesão mais 

grave em que a pessoa consegue se recuperar, con- segue aprender ainda que não em toda 

extensão dependendo da lesão, mas que consegue recuperar grande parte.

A questão que se coloca é: por que isso não ocorreria em crianças que tem supostas 

dificuldades de aprendizagens? O cérebro da criança está em constante desenvolvimento, as 

crianças estão abertas a estímulos e cabe a nós, professores, encontrar qual é o melhor estímulo 

para proporcionar o desenvolvi- mento cerebral de nossas crianças.

[... ]do ponto de vista neurobiológico, a aprendizagem se traduz pela formação e conso-
lidação das ligações entre células nervosas. É fruto de modificações e consolidação das 
ligações entre células nervosas e de modificações químicas e estruturais no sistema ner-
voso de cada um, que exigem energia e tempo para se manifestar. Professores po- dem 
facilitar o processo, mas, em última análise, a aprendizagem é um fenômeno individual 
e privado e vai obedecer às circunstancias históri- cas de cada um de nós (CONSENZA, 
2011, p. 18).

A neuroplasticidade é definida como capacidade de reorganização funci- onal das células 

neuronais ou qualquer modificação do sistema nervoso que não seja periódica e que tenha 

duração maior que poucos segundos (EKMAN, 2000, pp, 45-52). A plasticidade neural é maior 

durante a infância e declina gradativa- mente, sem se extinguir na vida adulta.

A neuroplasticidade trata-se de um dos fenômenos mais estudados na neurociência, 

sendo a principal base, não só para a recuperação neurológica, mas para todos os processos de 

aprendizagem.

A neuroplasticidade se trata de um dos fenômenos mais estudados na Neurociências, 

sendo a principal base, não só para a recuperação Neurológica, mas para todos os processos 

de aprendizagem.

A aprendizagem pode ser definida como um processo que se cumpre no sistema nervoso 
central (SNC) em que se produzem modificações mais ou menos permanentes, que se tra-
duzem por uma modificação funcional ou conductual, permitindo uma melhor adaptação 
do indiví- duo ao seu meio como resposta a uma solicitação interna ou externa (ROTTA, 
OHLWEILER, RIESGO, 2015, p. 4).
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É de conhecimento de todos que as crianças aprendem desde a vida In- trauterina, ou 

seja, são capazes de transferir por meio da “linguagem” as diferen- tes sensações e iniciar o 

repertório para a vida.

Devemos considerar a importância do estímulo para o fenômeno da si- naptogênese, 

para o armazenamento molecular e todos os recursos de memória sejam elas de todas as áreas 

motora, sensorial, visual, auditiva.

Nas células que habitam o sistema nervosão temos os neurônios – dota- dos de corpo 

celular; dendritos; axônio; terminações pré-sinápticas e os microtú- bulos. Temos as células da 

glia que na última década ganhou um papel funda- mental em todo o processo de homeostase 

no sistema nervoso.

Temos a célula da glia dividida em duas grandes partes: Macróglia: oli- godentrócitos – 

formação da bainha de mielina; Células de Schwann; Células ependimárias – produção LCR; 

Astrócitos – Nutrição e limpeza do Sistema Ner- voso Central – SNC. Micróglia: Função Fagocítica 

– atua como sistema imune do encéfalo; limpa o ambiente neural, destruindo neurônio lesados e 

senis; se- creta proteínas que atraem os macrófogos.

A Neuroplasticidade nos leva a pensar em mecanismos adaptativos do sistema nervoso 

capazes de manter a nossa vida e as nossas atividades da me- lhor maneira possível seja ela 

sem lesão ou com lesão. Penso que se pode de- finir a Neuroplasticidade como a capacidade de 

adaptação do sistema nervoso, especialmente dos neurônios, às mudanças nas condições do 

ambiente que ocorrem no dia-a-dia da vida dos indivíduos.

Quando se pensa em Neuroplasticidade se associa a um indivíduo que sofreu uma lesão 

encefálica, acidente vascular, traumatismo cranioencefálico, um traumatismo fruto de uma 

doença neurodegenerativa ou desmielinizante por processos tumorais, enfim.

No entanto, é bom se ressaltar que a plasticidade é um mecanismo intrín- seco e que 

acontece o tempo inteiro em todos os indivíduos, sejam eles normais ou que passaram por um 

processo lesional do sistema nervoso.

 A Neuroplasticidade pode ser conceituada também como a flexibilidade maleabilidade 

dos neurônios e circuitos neurais para alterá-los, estruturalmente e funcionalmente, em resposta 

à uma experiência.

Por exemplo, temos o ser humano que toca piano desde muito pequeno, com certeza as 

mudanças estruturais e funcionais em resposta a uma experiên- cia prévia está acontecendo 
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nestes indivíduos.

Outro exemplo, os violinistas treinados eles têm a área funcional, a área cortical de 

representação da mão do córtex maior do que indivíduos que não são violinistas treinados.

A Neuroplasticidade é um conceito amplo que se estende, desde respos- tas às lesões 

traumáticas destrutivas até sutis alterações resultantes de proces- sos de aprendizado e memória.

Pode ser conceituada com a capacidade do sistema nervoso em modificar sua organização 

a partir de numerosas e complexas etapas tempo-dependentes que ocorrem desde o nível 

molecular, sináptico, eletrofisiológico e estrutural. Ca- pacidade intrínseca das células nervosas 

em formar conexões novas e/ou tentar refazer conexões perdidas. Capacidade intrínseca das 

células nervosas em lutar contra alterações químicas e/ou estruturais. A Neuroplasticidade é 

uma caracte- rística marcante e constante da função neural. Ela varia de acordo com a idade.

A verdade é que o nosso cérebro processa continuamente uma série de informações que 
ocorrem no cotidiano sem a intervenção da cons- ciência. O processamento inconsciente 
é a regra e não a exceção no processamento cognitivo porque, como veremos mais tar-
de, isso pa- rece ser mais econômico do ponto de vista dos recursos de computa- ção. 
A consciência é algo que surgiu posteriormente, e como ela en- volve gastos energéticos 
consideráveis, seu uso é um luxo reservado para situações especiais. O processamento 
inconsciente influencia nossos pensamentos e ações conscientes, mas não nos damos 
conta de sua importância exatamente porque não temos acesso a ele (CO- SENZA, 2015 
apud JACOB, 1977, p. 22).

Os fatores que influenciam na plasticidade: Natureza da Lesão: localiza- ção, atenção e 

gravidade, forma de instalação, etiologia;. Idade do indivíduo, experiências-repertório, biografia 

do indivíduo/exposição à ambiente, enrique- cido ou não.

 Estudos sugerem que as mudanças nos mapas corticais e na morfologia dos neurônios 

são orientadas por aspectos relacionados à aquisição de habili- dades específicas relevantes do 

indivíduo e que o simples uso repetido de tare- fas gera pouca ou nenhuma aprendizagem e não 

repercutem funcionalmente me mudanças benéficas.

NEUROMITO

Quando nos referimos a aprendizagem temos várias informações que são replicadas, 

passadas para frente como se fossem verdades absolutas quando na verdade não são. Na 

verdade, o neuromito é uma informação deturpada, equi- vocada, parcialmente, totalmente 
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equivocada sobre o funcionamento do cérebro. Essas informações são veiculadas nas mídis 

sociais, livros, revistas, jornais su- pervalorizando informação de forma inverossímel.

Não haverá mudanças efetivas enquanto a elite intelectual do campo científico da edu-
cação e os educadores profissionais não se derem conta de algo muito simples: escola 
existe para formar sujeitos prepa- rados para sobreviver nesta sociedade e, para isso, 
precisam da ciên- cia, da cultura, da arte, precisam saber coisas, saber resolver dilemas, 
ter autonomia e responsabilidade, saber dos seus direitos e deveres, construir sua digni-
dade humana, ter uma autoimagem positiva, desen- volver capacidades cognitivas para 
se apropriar criticamente dos be- nefícios da ciência e da tecnologia em favor do seu tra-
balho, da sua vida cotidiana, do seu crescimento pessoal (LIBANEO, 2005, p. 17).

Os neuromitos são verdades, afirmações ou sentenças que não são ne- cessariamente 

verdades a respeito de como funciona o cérebro e a aprendiza- gem. Exemplo: o ser humano 

é Neurovisual, Auditivo ou aprende Cinestesica- mente? O ser humano tem certas preferências 

para aprender.

À luz dessa perspectiva, discute a relação entre a arquitetura cerebral e o entorno, aborda 
a existência de Neuromitos, e a necessidade de criar pontes transdisciplinares ou criar 
uma nova ciência da aprendiza- gem em que colaborem, neurocientistas, psicólogos, edu-
cadores e fi- lósofos. Finalmente, promove novas direções de investigação, com base na 
importância da neurociência para a educação ética requerida pela sociedade (THOMAZ, 
2018, p. 20).

Neuromito é uma ideia que a princípio tem uma base científica, foi provado que a ideia 

não procedia sendo substituída por outra ideia com uma veracidade maior que a anterior que 

foi refutada, no entanto, caiu no gosto popular e conti- nua sendo divulgada como se fosse uma 

verdade, o que não é.

 Um exemplo do neuromito, seria que os bebês tem um grande desenvol- vimento até os 

três anos, então tudo que é importante é fixado nesta idade e após essa idade há uma grande 

dificuldade com a aprendizagem ou mesmo não irá aprender. Isso é um mito, uma vez que por 

conta da plasticidade cerebral, o aprendizado ocorre pela vida toda.

É preciso um investimento competente dos educadores na definição dos saberes neces-
sários de serem ensinados, que abram aos educan- dos possibilidades de uma existên-
cia humanizada, isto é, de uma au- todeterminação guiada pela razão e orientada para: 
A liberdade reci- procamente reconhecida; A justiça; A tolerância crítica; A multiplicidade 
cultural; A redução da opressão do poder e o desenvolvimento da paz; O encontro com o 
outro e a vivência da experiência de felicidade e satisfação (LIBANEO, s/d, p. 47).
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Essa ideia da aprendizagem até os três anos já foi refutada pela Ciência, mas mesmo 

assim, há muitas pessoas que ainda acreditam nessa ideia com verdade.

De forma geral o que se pode afirmar é que o cérebro humano é diferente entre si, ou 

seja, de uma pessoa para outra pessoa, são como impressões digi- tais, cada ser humano tem 

características próprias, peculiares e única que o di- ferencia de outro semelhante.

Dos 15 Neuromitos avaliados por Dekker et al. (2012), sete foram con- siderados fatos 
verdadeiros por mais do que 50% da população de educadores estudada, a citar: 1) estu-
dantes aprendem mais se a ins- trução é coerente com seu estilo de aprendizagem, 2) do-
minância he- misférica pode explicar diferenças individuais de aprendizes, 3) exercí- cios 
auxiliam a conectar um hemisfério com o outro, 4) ambientes en- riquecidos melhoram o 
cérebro de crianças pré-escolares, 5) exercí- cios de coordenação motora que envolvem 
repetições podem melhorar as habilidades de leitura, 6) o consumo de Omega-3 faz com 
que o indivíduo aprenda melhor e 7) a atenção das crianças diminuem após consumirem 
alguns alimentos. Os outros mitos que foram considera- dos verdadeiros por menos da 
metade dos entrevistados foram: 8) usa- mos apenas 10% da nossa capacidade cerebral, 
9) há períodos críticos para se aprender algo e se não aprender, perde-se essa janela de 
oportunidade, 10) consumir regularmente bebidas com cafeína reduz o estado de alerta, 
11) se a criança não beber água suficiente, o cérebro encolhe, 12) se as crianças não 
dominarem a língua nativa antes de aprender outra, não a aprenderão com sucesso, 13) 
a educação não remedia problemas de desordens de desenvolvimento, 14) repetição de 
informações mudam a forma e estrutura do cérebro e 15) os apren- dizes demonstram 
preferências no modo em que recebem informações (visuais, auditivas ou cinestésicas). 
Em outras palavras, fica claro que muitos profissionais têm dificuldades de distinguir fa-
tos científicos de pseudociência. Considerando que os educadores mais interessados em 
neurociências são os mais afoitos a colocar em prática seus conhe- cimentos nas salas 
de aula, sua fácil crença em Neuromitos, em espe- cial no que se refere a programas 
educacionais comercializados, tem o potencial de levar ao uso de técnicas não efetivas, 
bem como de difundir conhecimentos inverídicos, um exemplo é a prática do Brain Gym®, 
desmitificada por Spaulding et al., (2010) e recentemente por Zeggio e Malloy-Diniz (2015) 
(EKUNI; POMPÉIA, 2018, apud DEK- KER; LEE; HOWARD-JONES. & JOLLES, 2012 p. 
23).

Existem diversos mitos que a Neurociências constata e precisa fazer uma análise.

A análise do contexto, a definição de um problema e das questões di- recionadoras, dão 
início ao processo de pesquisa científica, motivando assim os pesquisadores a procu-
rarem informações sobre determinada temática em bases bibliográficas” (TASTA, 2010, 
apud TREINTA, 2014).

Considerando esse fato temos que admitir que existem caminhos diversos para construir 

aprendizagens e vivências significativas para cada ser humano e uma coisa que aprendermos 

sobre o cérebro na escola é que a diversidade é uma realidade e que precisamos trabalhar com 

ela como uma forma de respeitar nosso desenvolvimento e o desenvolvimento humano de cada 

ser humano inde- pendente do estágio que se encontra.



185

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de fundamental importância acredita no potencial das crianças estimu- lando-as de forma 

que possam alcançar a plenitude do seu desenvolvimento. Educação precisa estar integrada à 

Neurociências.

A educação é um fenômeno cíclico que tem impacto direto sobre a quali- dade de vida de 

uma sociedade, há que se definir um ponto chave de introdução de mudanças. A ideia que aqui 

se defende é a de que se deve tratar a situação atual da educação como um problema estrutural.

A educação deve ser pensada como uma ciência cognitiva e, portanto, o entendimento 

de funções básicas do sistema nervoso deve compor a formação de professores seria de suma 

importância.

Os aspectos sociais e antropológicos da educação não podem ser esque- cidos, através 

de uma formação que aborde de maneira multidisciplinar o conhe- cimento neurocientífico e a 

educação, esses profissionais poderão utilizar-se das características biológicas de seus alunos 

a favor da metodologia educacional que escolherem.

É importante que se leve em conta que tais adaptações no sistema edu- cacional teriam 

impacto no processo de ensino e aprendizagem dos alunos no contexto onde o aprendizado 

acontece.

O desempenho econômico de qualidade é reflexo de um sistema educa- cional eficiente e 

de qualidade, sendo tudo isso revertido em aumento da equi- dade social e par isso precisamos 

de cidadãos críticos, reflexivos, criativos e que estejam em constante evolução, transformação, 

amadurecimento e aprendiza- gem.

Portanto, a Neurociência não vem como resultado de uma novidade, mas vem com uma 

proposta do novo para se possa ter uma compreensão sobre os teóricos da educação, criando 

pontes com a relação cerebral. É verdade que se pode esquecer das contribuições de Piaget, 

Vygotsky e Wallon e a criação da ponte é uma tarefa do professor, do educador que em sala de 

aula proporciona e dá as condições necessárias para que os alunos possam se tornarem prota- 

gonistas do seu processo de aprendizado.

A pesquisa sobre esses teóricos da educação nos dá instrumentos e re- cursos para que 

possamos ampliar nosso repertório ao ofertar as condições ne- cessárias para que os alunos 

possam desenvolver as habilidades e competên- cias necessárias para uma aprendizagem 
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significativa, colaborativa, cooperativa e dinâmica em nossa regência em sala de aula fazendo os 

uso das ferramentas que a própria tecnologias nos fornecem para que juntos possamos ensinar 

e aprender, aprender e ensinar, com isso teremos cidadãos críticos, reflexivos e criativos para 

que possam estarem atuando nas várias frentes de trabalho, nos vários setores e segmentos de 

nossa sociedade que está cada vez mais exigente e desafiadora.

As escolas, individualmente, precisam iniciar um processo de alteração de suas políticas 

educacionais e promover mudanças curriculares e na formação de seus professores. Já existe 

um número crescente de escolas que tem procu- rado inovar seus métodos de ensino, a fim de 

conciliar não apenas a formação de indivíduos inovadores, mas também aliar as ferramentas 

tecnológicas dispo- níveis e que são altamente atrativas ao processo de ensino e aprendizagem.
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A TERRITORIEDADE E SOCIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

ELIENE GONÇALVES MICALE RODRIGUES

RESUMO

Esse artigo vem buscar reflexões a respeito da territoriedade e socialização na educação infantil. Na diversidade 
cultural brasileira encontramos um enorme acervo formador de diferentes identidades culturais. Logo, entre elas, 
temos aquelas que são definidas como comunidades tradicionais, as quais se encontram em diversos ambientes no 
Brasil e são determinantes para compreendermos o que nos forma: a cultura. A cultura, bem definida de diferentes 
formas, pelos diferentes períodos, escolas e autores, nos remete a pensar num ponto de convergência entre eles: 
a formação dos sistemas culturais. Estes, por sua vez, são formados por elementos e traços culturais materiais e 
imateriais que são encontrados no cotidiano, nas relações travadas no dia a dia, por isso, são a base da socialização.

Palavras-Chave: Diversidade Cultural; Identidades Culturais: Relações.

INTRODUÇÃO

Na sociedade que chamamos de primitivo a territoriedade de socialização (a transmissão 

da cultura) é difusa. A interação de crianças e adultos, no entanto, não é permanente, porque a 

divisão social de tarefas é também um ciclo de encontros e separações entre os membros de 

grupos domésticos, linhagens ou grupos territoriais, mas em qualquer caso a socialização ocorre 

de forma mais geral como uma função sobreposta a todos os tipos de ações, sejam técnicas ou 

expressivas, vinculadas ao trabalho ou ao lazer.

A consideração da socialização como uma função sobreposta não significa que o processo 

de transmissão-aprendizagem da cultura não seja intencional. Em muitas sociedades, além 

disso, existem certos eventos em que a socialização pode se tornar uma função primária.
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INFÂNCIA, SOCIALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM

A socialização é um processo fundamental no desenvolvimento de todo ser humano. O 

contato com nossos pares e nosso ambiente molda nossa identidade e comportamento.

Todos nascemos com um enorme potencial de relacionamento social, assim como de 

agressividade e violência. É o ambiente que determina qual das duas polaridades prevalecerá 

em nosso comportamento. Essa influência é realizada de diferentes maneiras.

Historicamente, os processos de socialização são estabelecidos como as mudanças 

evolutivas que ocorrem a partir da interação com os outros. Nessa dimensão, os processos de 

interação social podem ser abordados a partir dos níveis; psicológicos e antropológicos sociais, 

ou seja, a socialização se estabelece como um processo total, ao qual o indivíduo, por meio de 

transações com os outros, desenvolve seus padrões de comportamento e experiência.

Dessas circunstâncias surge o fato de que os comportamentos da criança evoluem de 

acordo com as interações que são geradas com um mediador ou educador, com quem realiza 

um processo contínuo de socialização. 

As crianças nascem com a capacidade de aprender e a necessidade de buscar estímulos 

sociais.

Estudos afirmam que a socialização na infância é um processo dinâmico em que a criança 

aprende com sua cultura e se adapta à realidade a partir das interações cotidianas com outras 

pessoas. Nesse sentido, a socialização cria espaços autônomos, aos quais a criança pode 

desenvolver suas próprias habilidades e competências.

Em geral, os estudos da infância se concentram em três contextos espaciais: a escola, a 

cidade e o lar, explorados como estruturas condicionadas a controlar e regular o corpo e a mente 

da criança por meio de regimes de disciplina, aprendizagem, desenvolvimento, amadurecimento, 

frequentemente considerados como sites estruturados por professores, pais e grupos geracionais.

As abordagens sobre a infância também são muito voltadas para contextos urbanos, 

nesse sentido, o artigo une os esforços para fornecer dados provenientes do meio rural, a fim de 

oferecer outras janelas para o estudo de outras infâncias.

Por exemplo, no espaço comunitário, que por sua vez contém mais espaços, são criadas 

configurações que dão sentido ao espaço social a partir de uma determinada visão de mundo, 

por meio de interações cotidianas entre os diferentes agentes que participam da socialização. 
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De tal forma que a socialização, mais do que determinada por estruturas, é produto e condição 

desse processo social.

Além dos espaços sociais, há diferenças que devem ser estabelecidas em relação ao 

tempo da infância, pois o tempo da infância contextualiza a forma precisa e o modo como 

qualquer particularidade das crianças é empoderada para viver suas vidas como crianças. Por 

um lado, o tempo da infância, como um período do curso da vida que está inserido na estrutura 

social de cada cultura e, por outro, o tempo das crianças, ou seja, a experiência e participação 

das crianças no ritmos temporais da infância através dos quais suas vidas se desenrolam.

Essa nova busca de estudar a criança como participante ativa de sua condição social, 

política e econômica como sujeito contemporâneo, influencia novas ideias para abordar o conceito 

que implica sua relação com outros agentes por meio de complexos processos de interação: a 

socialização.

SOCIALIZAÇÃO: O PAPEL PARTICIPATIVO DAS CRIANÇAS

A socialização, em termos gerais, tem sido entendida como o processo pelo qual são 

transmitidos e configurados conhecimentos, formas de perceber e categorizar a realidade e 

valores socialmente determinados que se encontram na base de sustentação das dimensões da 

ordem social.

A socialização infantil tem sido entendida como o processo pelo qual as crianças aprendem 

uma série de elementos como crenças, comportamentos e sentimentos de acordo com o papel que 

desempenham em sua cultura, entendendo papel como a expectativa que se espera da criança 

de acordo com sua posição dentro do grupo social. Em outras palavras, esse processo refere-

se às maneiras pelas quais as crianças se tornam membros social e culturalmente competentes 

dentro do grupo social em que vivem.

Essas concepções de socialização referem-se ao processo geral; no entanto, a sociologia 

iniciou uma crítica ao conceito, uma vez que:

Nos estudos sociológicos da infância, a socialização é muitas vezes tomada como si-
nônimo de aculturação, pois esse termo implica que a criança adquire a cultura do grupo 
humano em que se encontra. No entanto, as crianças não são vistas como indivíduos 
totalmente preparados para participar do complexo mundo dos adultos, mas começam a 
ter potencial para serem lentamente introduzidas em contato com existências humanas 
(RITCHIE E COLLAR, 1964, in James et al. 1998, p.23-24 ).
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Dessa forma, critica-se a socialização entendida como internalização da coerção social, 

processo que se dá por meio da regulação das estruturas, entendidas como externas; ao invés 

de ver a socialização como um processo que emerge das interações cotidianas, numa espécie 

de negociação dinâmica e contínua, em que a visão de uma criança passiva é abandonada e 

abordada como aquela que participa ativamente da socialização e que aos poucos vai surgindo.

As principais críticas surgem de diferentes disciplinas que resgatam essa visão da criança 

como agente. 

As ideias sobre a participação das crianças com outros adultos ou crianças mais habilidosas 

que as orientam em sua socialização são muito úteis, especialmente se levarmos em conta o 

potencial explicativo que pode resultar de outros estudos em diferentes culturas que contribuam 

com mais elementos para nutrir o conceito. 

As diferentes formas como as crianças participam da organização das atividades cotidianas 

que cada sociedade estabelece, nos dá a diretriz para conhecer as diferenças culturais em que 

ocorre a aprendizagem infantil.

As áreas de sentido, entendidas como a realidade que se configura em espaços físicos 

como: a comunidade, a casa, o milharal, a montanha e o riacho, são úteis para explorar o modo 

como podem ser estruturadas explícita ou implicitamente para oferecer à criança formas de 

aprender em sua socialização, de tal forma que os espaços e tempos da infância possam ser 

regulados, mas essa regulação também pode ser escapada, abrindo espaços autônomos de 

participação infantil.

Com essas contribuições teóricas, podemos concluir que a socialização infantil é um 

processo dinâmico em que as crianças aprendem sua cultura, como sujeitos com sua própria 

existência e agentes que interpretam, reproduzem, questionam e transformam a realidade que 

estão conhecendo, a partir das interações e atividades cotidianas que estabelecem com os 

demais membros do grupo do qual fazem parte. Por meio da socialização, as crianças criam 

espaços autônomos fora do olhar adulto, recriando sua própria realidade. Esse processo 

pode ser considerado universal na medida em que ocorre em todas as sociedades, mas com 

características particulares que cada cultura lhe imprime, dependendo dessas características 

culturais.
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APRENDIZAGEM: DIFERENÇAS CULTURAIS QUE DEFINEM FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

INFANTIL

As novas perspectivas de socialização, em que a criança é vista como participante ativa, 

remetem, sem dúvida, às contribuições da Psicologia Russa, principalmente nas obras de Lev S. 

Vygotsky e, posteriormente, de alguns de seus discípulos, como Leontyev, suas ideias para gerar 

a teoria da atividade que focaliza o interesse na relação entre a consciência e o mundo material. 

Para esses autores, o problema surge de uma posição teórica no debate de Marx e Engels sobre 

ideologia e da crítica do primeiro às teorias materialistas.

Essa crítica às teorias materialistas é encontrada por Duranti (2000) , que afirma que a 

teoria da atividade de Vygotsky responde à questão formulada por Marx: como elaborar uma 

teoria da mente humana que leve a sério o fato de que os sujeitos pensantes não apenas pensam, 

mas também mover, construir, tocar, sentir e, sobretudo, interagir com outros seres humanos e 

objetos materiais por meio da atividade física e semiótica.

Duranti tenta conciliar o que parecem ser processos cognitivos controlados individualmente 

com performances públicas por meio da interação, onde os indivíduos participam conjuntamente 

de atividades que são mais do que a mera soma de suas partes. Dessa forma, a solução oferecida 

pela teoria da atividade é inverter a relação usual entre o indivíduo e a sociedade, ao invés de 

pensar a partir do indivíduo e considerar que a atividade social conjunta é a soma dos processos 

e ações cognitivas individuais. Propõe uma teoria de desenvolvimento, onde as faculdades 

individuais surgem de processos interacionais.

Essa discussão normalmente não aparece na psicologia cognitiva norte-americana e 

muitos assumem que ela também ocorre na teoria de Jean Piaget, um psicólogo construtivista. 

No entanto, Barbara Rogoff argumenta que:

É justo dizer que tanto Piaget quanto Vygotsky levaram em conta os processos sociais e 
naturais de desenvolvimento, apontando que, por um lado, Piaget se concentrou, acima 
de tudo, no indivíduo que ocasionalmente interage com outros ao resolver problemas ló-
gicos de origem social; por outro lado, Vygotsky deu atenção especial à participação da 
criança, junto com outras pessoas, na ordem social ( ROGOFF. 1993, p. 64).

De certa forma, Piaget considerou que a aprendizagem das crianças era mais eficaz entre 

a mesma faixa etária, ou seja, com outras crianças de igual competência e não com adultos 
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devido ao tipo de relações assimétricas que mediram entre eles.

Rogoff tenta conciliar as teorias desses dois autores, apontando os interesses particulares 

de cada um deles, no qual enfatizam: um na ideia de desenvolvimento natural e evolutivo e o 

outro no contexto das relações sociais da criança em seu crescimento; escolhendo um sobre o 

outro para promover suas próprias teorias. A ideia, para Rogoff, é resgatar as duas abordagens 

como suportes indissociáveis do desenvolvimento individual.

No entanto, as ideias de Vygotsky, mais do que as de Piaget, são retomadas em teorias 

antropológicas recentes que tomam a cultura como práticas e não apenas como modelos de 

pensamento. Fundamentalmente as teorias da atividade e da Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) são centrais no estudo da socialização por oferecerem uma forma de analisar as relações 

do indivíduo com o mundo.

No caso da teoria da atividade, Vygotsky (1988) propõe que o sujeito humano age sobre a 

realidade para se adaptar a ela, transformando-a e transformando-se por meio de instrumentos 

psicológicos que ele chama de mediadores. Esse fenômeno, denominado mediação instrumental, 

é realizado por meio de “ferramentas” mediadores simples, como recursos materiais e “signos”, 

mediadores mais sofisticados, sendo a linguagem o signo principal também estabelece que 

a atividade é um conjunto de ações culturalmente determinadas e contextualizadas que são 

realizadas em cooperação com outras e a atividade do sujeito em desenvolvimento é mediada 

socialmente.

A atividade que Vygotsky propõe é culturalmente determinada e contextualizada, nesse 

sentido, o próprio ambiente humano constitui os mediadores que são utilizados na relação com 

os objetos, tanto ferramentas quanto signos, mas principalmente estes últimos, pois o mundo 

social é essencialmente um mundo formado por processos simbólicos, entre os quais se destaca 

a linguagem falada.

A linguagem, para Vygotsky, é a ferramenta que possibilita tomar consciência de si mesmo 

e exercer o controle voluntário de nossas ações. Portanto, o comportamento dos outros não é 

simplesmente imitado, não se reage simplesmente ao ambiente, mas com a linguagem tem-se a 

possibilidade de afirmar ou negar, o que indica que o indivíduo tem consciência do que é, e que 

age com suas próprias vontades.

 Barbara Rogoff (1993) , estudiosa da aprendizagem infantil, é uma das autoras que 

estende as ideias de Vygotsky, enfatizando não apenas a importância do contexto cultural para 
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a aprendizagem infantil, mas também a diversidade de contextos culturais em que ela ocorre. A 

autora explora e desenvolve o conceito de ZDP, segundo o qual o desenvolvimento infantil evolui 

através da participação da criança em atividades ligeiramente distantes da sua competência na 

sua “zona de desenvolvimento proximal”, com a ajuda de adultos ou crianças mais habilidosas”.

De Haan (1999) defende a ideia de que cada prática cultural, em princípio, cria suas 

próprias formas de aprender e que essas formas de aprender produzem a indicação da prática 

cultural da qual fazem parte. Em outras palavras, aprendizagem e cultura são vistas como dois 

aspectos inseparáveis de um mesmo processo dinâmico de desenvolvimento,  no qual “as 

diferenças mais importantes entre culturas dizem respeito à variedade de habilidades e valores 

que definem o objetivo cultural da maturidade” (ROGOFF, 1993, p.154).

De Hann enfatiza a conceituação das diferenças culturais nas práticas de aprendizagem. 

Para isso, realiza uma revisão de autores que, dando continuidade às contribuições de Vygotsky, 

avançam nessa direção, especialmente a partir do conceito ZDP.

Para De Hann, essas noções podem direcionar a análise para uma visão de aprendizagem 

que efetivamente vincule determinados contextos institucionais a determinados formatos 

pedagógicos usados em detrimento de outros, e possibilite considerar a aprendizagem a partir de 

práticas de outras normas culturais e formas de estruturar ou organizar a aprendizagens práticas. 

Esses dois aspectos podem ser úteis para aprofundar as diferenças culturais nas práticas de 

aprendizagem. Da mesma forma, eles podem ser considerados como dilemas de aprendizagem, 

que devem ser resolvidos em todas as situações de aprendizagem e podem ser resolvidos de 

forma diferente em diferentes comunidades.

O aspecto das múltiplas atividades de aprendizagem tem a ver com o desenvolvimento 

da aprendizagem no ambiente ou das disposições dentro das atividades culturais. Em relação 

à segunda ideia, em que a aprendizagem toma os espaços como função em todos os tipos 

de atividades culturais, ela está relacionada a situações ou papéis, procurando responder 

às seguintes questões: como, em diferentes culturas, as atividades são transformadas para 

aprender ou como e quando são reestruturados? E como diferentes práticas culturais aproveitam 

a responsabilidade diferencial ou especializada para promover o aprendizado?
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SOCIALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E INTERCULTURALIDADE

A articulação entre aprendizagem e cultura proposta por De Hann é complementada pelas 

contribuições oferecidas por Barbara Rogoff em seu conceito de participação guiada, a fim de 

reconhecer as diferentes formas pelas quais as crianças participam, na interação com os outros, 

em sua socialização. Rogoff retoma o conceito de ZDP de Vygotsky, no qual o desenvolvimento 

da criança é visto como uma atividade social que vai além de sua competência, com a ajuda 

dos adultos. O conceito dá conta de uma região dinâmica de sensibilidade às experiências de 

aprendizagem em que o desenvolvimento das crianças é guiado pela interação social. Nesta área 

sensível, assume-se que as variações na interação social produzem adaptações dos indivíduos 

em seu próprio ambiente cultural.

Rogoff estende o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal ao enfatizar a 

interação dos papéis de crianças e adultos, em um processo de participação guiada. A tese 

que ele desenvolve é que o rápido desenvolvimento das crianças em participantes socializados 

na sociedade é realizado com uma boa combinação de habilidades infantis e orientação de 

adultos. Rogoff (1991)retoma as contribuições de Vygotsky enfatizando o papel da criança como 

participante ativo de sua própria socialização. Em outras palavras, as crianças não apenas 

recebem orientações dos adultos, mas buscam, estruturam e demandam assistência do que as 

cerca para aprender a resolver problemas de todos os tipos. Reforça a complementaridade dos 

papéis de crianças e adultos para promover o desenvolvimento infantil.

Introduzir a participação dos sujeitos na socialização, com uma perspectiva contextual 

como a de Rogoff (1991 , 1993) em seu conceito de participação guiada , e a das práticas culturais 

permitem explorar os modos pelos quais o processos estruturantes ocorrem na socialização, a 

partir das práticas cotidianas em que ocorre a aprendizagem. Isso com o intuito de conhecer as 

formas como a aprendizagem se estrutura cotidianamente nas atividades dentro da organização 

social e como ela se manifesta ou reprimida nas práticas escolares.

Essas contribuições visam apontar a importância de trazer para a escola as formas 

culturais em que as crianças aprendem no espaço do lar, a fim de dar continuidade ao processo 

de socialização infantil. O que traz novas ideias para a formulação de uma educação intercultural 

em sociedades constituídas por uma diversidade cultural, uma vez que a interculturalidade não 

tem a ver apenas com a inclusão de conteúdos relacionados às culturas indígenas, mas também 
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com as formas como se aprende e atua na a cultura.

Dessa forma, a abordagem das práticas cotidianas das crianças que aprendem em sua 

cultura oferece novas alternativas na definição de objetivos para uma educação intercultural 

que possa articular o saber de casa com o da escola, baseado no desenvolvimento local, que 

promova a participação política indígenas em nível nacional.

OS LIMITES DAS CRIANÇAS

Pais e educadores vivem uma grande dúvida para entenderem como impedir as crianças 

de realizarem todas as vontades. Para conseguirmos cegar a algum resultado é preciso refletir!

É necessário dizer que limites e regras devem ser respeitados e elas existem porque não 

existimos sem o outro, não estamos sozinhos no mundo o que, portanto, nos impossibilita de 

agir em busca apenas da satisfação do nosso próprio prazer, de nossas vontades e desejos. A 

criança nasce num contexto social: a família. E para se viver bem, os limites são imprescindíveis 

(Içami Tiba, 1995).

A maioria das crianças, ainda no século passado, foram educados pelos seus pais e 

pela escola num contexto onde as crianças pouco falavam e obedeciam aos adultos que eram 

detentores do saber e de todas as regras da moralidade. Caso desobedecessem a uma ordem 

eram punidos com castigos e algumas vezes, com agressão física.

Os pais querem ver seus filhos contentes e muitas vezes dizer não é um sofrimento. É 

fundamental ter clareza que dizer não, na verdade, é um ato de amor. Educar com amor não 

é fazer todas as vontades dos filhos, mas prepará-lo para viver em sociedade. Se os pais não 

disserem não, a sociedade dirá, e os filhos diante desta negativa talvez se surpreendam e não 

saibam como lidar com as contrariedades e frustrações que ocorrem. Desta forma, não trabalhar 

limites é muito mais prova de descompromisso em relação à educação dos filhos do que prova 

de amor.

De acordo com Tania Zagury (1998), parece haver um receio dos educadores e dos 

professores em trabalhar os limites. Isto talvez ocorra pelo fato dos adultos não desejarem agir 

de forma autoritária sem antes levar em consideração o ponto de vista da criança.

Os educadores com influência da escola nova e a preocupação em compreender as 

formas que o indivíduo aprende, bem como a valorização da infância, passaram a respeitar 
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os alunos naquilo que eles dizem, pensam e fazem o que trouxe um ganho significativo no 

desenvolvimento de pessoas mais críticas, reflexivas e criativas. Porém é fundamental estarmos 

atentos para que a criança não se torne a autoritária na relação professor-aluno.

Uma estratégia observada na relação pais e filhos e professores e alunos para trabalhar 

os limites é que muitas vezes os adultos demonstram e dizem que estão tristes frente ao não 

cumprimento das regras. Por um lado, isto é bom, afinal mostra para a criança que não cumprir 

regras pode causar dor ao outro. Porém, o apelo sentimental perante a não observância das regras 

pode se transformar em chantagem emocional que ocasiona culpa à criança e consequências 

ruins para o equilíbrio afetivo.

Quando pais e professores dizem não a uma criança este deve ser firme ou então será 

traduzido pela criança como um sim disfarçado, um convite para a criança continuar a agir de 

forma errada. Porém o adulto só terá firmeza em negar algo se tiver certeza do porque está 

agindo assim.

Se a criança pequena, em contato com o adulto, acredita que todas suas vontades podem 

ser satisfeitas, ela não conseguirá viver em grupo, ajudar e ser ajudada. Será levada a acreditar 

que todos, sem restrição, são responsáveis por realizar seus desejos. Se todas as crianças 

forem educadas assim nossa sociedade se transformará numa concorrência de egoísmos.

Princípios éticos são fundamentais para reger a vida na esfera coletiva. Os princípios 

estão ligados muito mais às ações do que aos sentimentos. É impossível que todos se amem da 

mesma forma, ou na mesma intensidade e isto também se refere à amizade. Sentimos afeição 

diferente em relação a diversas pessoas. Afinal, somos seres humanos.

Mas nós adultos temos mais facilidade em vestir máscaras para encobrir os sentimentos 

que afloram. O limite aos sentimentos é uma escolha que as crianças ainda não administram 

bem, afinal elas são sinceras na maioria das vezes. Mas devemos mascarar os sentimentos para 

viver bem com o outro? Na verdade, esconder os sentimentos ruins como a inveja ou o ciúme 

produz boas relações sociais, porém trabalhar os sentimentos e colocar limites neles é bom para 

o equilíbrio emocional.

Atualmente, por exemplo, os meios de comunicação valorizam que tudo seja mostrado e 

dito sobre a vida pessoal de artistas e também não famosos num verdadeiro ato de exibicionismo. 

Muitas crianças sentem-se encorajadas a fazer o mesmo.

O limite entre o que é público e privado é importante para preservar a vida pessoal de 
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cada um. Antigamente as pessoas vestiam máscaras sociais, tinham condutas de acordo com o 

que a sociedade esperava, eram esculpidos comportamentos e personalidades para a aceitação 

pessoal. Hoje, através da mídia as pessoas fazem questão de que suas vidas pessoais sejam 

expostas. As biografias que antes apresentavam riqueza do contexto social e histórico no qual 

a pessoa tinha vivido, hoje traduzem na mais absoluta dissecação da vida privada sobre a 

intimidade da infância, da adolescência, os amores, casamentos, sentimentos etc.  

Proteger a intimidade significa voltar-se para si, não é um ato de egoísmo, mas sim 

uma necessidade inerente ao ser humano para conhecer a si próprio, para se proteger e para 

respeitar-se. Neste sentido, o segredo da educação infantil constitui-se essencial para o seu 

desenvolvimento psicológico saudável.

Por que seria tão necessário a criança proteger a sua intimidade? A visão da intimidade se 

constrói à medida que a criança tem a consciência de si e a partir disso é percebida por outras 

pessoas. Isto implica em algumas observações: se a criança sabe que é notada ela passa a ter a 

opção de mostrar habilidades ou características que não devem ser forçadas pelo adulto a todo 

o momento e, o mais importante, sendo notada ela passa a ter o sentimento de vergonha.

A intimidade preserva o valor do próprio eu. Portanto, revelar a intimidade, expor a 

privacidade significa estar sempre submetido ao julgamento alheio o que pode comprometer a 

confiança em si próprio, o valor pessoal e a autoestima.

Logo, os limites são imprescindíveis para o viver bem consigo mesmo e com os outros na 

esfera social.

A educação é o maior e o mais difícil problema que pode ser atribuído ao homem, pois o 

juízo depende da educação e a educação do juízo, ou seja a capacidade do homem de julgar, 

comparar, criticar, ser sensato, se desenvolver através da educação. E, a educação, só se 

transforma, se aprimora para o próprio aperfeiçoamento do homem através do juízo.

A educação é fundamental para o homem à medida que o ser humano é o único ser que 

é educado (condição humana, sem isto não existiríamos de geração em geração) e que precisa 

ser educado para desenvolver a sua humanidade e a criticidade. Ser homem é ser crítico, é ter 

certeza acerca dos conflitos que enfrenta ou que vai enfrentar no decorrer da vida. O homem é 

aquilo que a educação faz dele.

O ser humano não nasce pronto, ele se constitui, se humaniza, se aperfeiçoa.

O homem tem necessidade de cuidados e de formação (disciplina e instrução) e ele não 
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pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. A educação deve desenvolver no 

homem as suas disposições naturais, capacidades e qualidades.

A disciplina doma a selvageria do homem, e deve ser aplicada à criança desde pequena 

para que não prejudique a formação do caráter. A criança deve ter noções de limite e não é 

interessante que ela seja superprotegida, pois mais tarde terá de enfrentar sozinha os obstáculos 

que surgirão no decorrer de sua vida.

O homem culto é aquele que possui a habilidade de acumular conhecimentos. Mas o 

principal é que o homem tenha valores morais, que conduza a sua vida pensando no bem de 

todos.

O desejável para a espécie humana é o desenvolvimento das disposições do homem para 

o bem, enfim o aperfeiçoamento humano – tornando-se melhor do que se é, superando-se são 

questões que devem se constituir como objetivo da educação, como uma meta necessária que 

deve ser alcançada: “o melhor pelo melhor em função do melhor”, ou seja, a melhor educação 

(em relação à disciplina, moral e melhor produção intelectual da humanidade) pelos melhores 

educadores, que estão mais aptos em propiciar que o homem alcance o seu destino, para que 

aqueles seres sensíveis que terão suas disposições naturais e virtudes desenvolvidas.

Nós educadores não devemos idealizar que sempre seremos capazes de suscitar o 

interesse de todos os alunos. Afinal o interesse é algo subjetivo. Algumas crianças gostam mais 

de matemática, outras de ciências e outras estudam só porque querem agradar aos pais ou 

quando o conteúdo tem relação com o seu cotidiano. Deste último exemplo devemos observar 

que, na maioria das vezes, o prazer é futuro diante de um esforço empreendido no presente, o 

que vai contra aquilo que estamos acostumadas a ser em nossa sociedade de consumo: prazer 

imediato de comer, comprar etc.

Segundo De La Taille (1998) práticas que levam em consideração apenas às hipóteses 

dos alunos reforçam o egocentrismo, impossibilitam a compreensão profunda de conhecimentos 

científicos e conceitos e levam o indivíduo a acreditar que é o centro do mundo, o que na nossa 

opinião impede o sentimento de pertencer ao coletivo, considerar-se na posição do outro ou 

apenas ouvir um ponto de vista alheio fundamental para relações de respeito.

Considerando ainda a ideia de De La Taille (1998) sobre a necessidade de transpor limites, 

é importante chamar a atenção para a superação de limites no âmbito individual. A maioria das 

pessoas, ainda que tenha chegado na maturidade, na fase adulta, pode superar-se em muitos 
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aspectos, afinal sempre nos aperfeiçoamos. Ser humilde permite ao ser humano reconhecer 

que não é perfeito e isto está relacionado à autoestima, ao valor que fazemos de nós mesmos, 

algo construído desde a infância. Desta forma, se uma criança só recebe elogios, pois tudo que 

realiza é perfeito, ela poderá sofrer problemas mais tarde. Algumas consequências ocorrerão: 

a sociedade funciona como espelho confirmando ou não certas hipóteses que temos a nosso 

respeito. Diante disso o indivíduo que se julga perfeito será frustrado e sua autoestima de “cristal” 

partirá. Além disso, sendo perfeito não terá nada a aperfeiçoar em relação às suas capacidades, 

habilidades entre outras.

La Taille (1998) acredita que a educação tradicional tem o objetivo de levar a criança 

a vencer desafios e obstáculos, mas considera que a educação significativa deve levar em 

consideração o respeito da criança que é capaz de refletir tendo nos adultos seus pares para 

auxílio nas reflexões sobre a moral. Por isso acredita que os limites vãos além da proibição, o 

limite deve ser transposto.

Por isso após muitas análises feitas acredito sim que o limite deve ser imposto a criança 

de uma forma natural e que a criança pode e deve entender o motivo do limite e sempre que 

isso se torne frustrante para a criança, devemos tentar mostrar o porquê do limite e se isso não 

for entendido por ela, deixar que a mesma extravase da maneira mais adequada que seus pais 

permitirem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação como fenômeno complexo e diverso, no qual o ser humano é (ou deveria) 

ser o centro, é uma relação entre e com as pessoas, com a natureza e com o mundo. Por isso, 

nestes tempos, educar significa ter em mente, por um lado, a singularidade e diversidade do ser 

humano e, por outro, a necessidade/obrigação de educar para a igualdade social, equidade de 

gênero e pertencimento planetário.

A socialização tem como princípio fundamental, estabelecer ferramentas para que o sujeito 

adquira a capacidade de adaptação ao seu meio, o que lhe permita fortalecer suas condições 

sociais, físicas, cognitivas e morais. Por isso, o sujeito, desde o seu nascimento, inicia a interação 

em diferentes espaços (família, escola, comunidade) que mais tarde afetarão o desenvolvimento 

de sua identidade e a desconstrução das questões sociais inerentes ao sujeito.
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Ao chegar à Educação Infantil, a criança interage com colegas e adultos, que 

involuntariamente lhe dão modelos, ao mesmo tempo em que lhe dão oportunidades de fazer 

amigos, exercer liderança e pertencer a determinados grupos. A criança, em primeiro lugar, imita 

as pessoas que estão mais em contato (pai, mãe, irmãos) e depois, progressivamente, imita 

outros modelos como professores, colegas, entre outros, sem deixar de imitar o primeiro grupo e 

introduzir novos elementos neste processo que irão enriquecer a sua experiência e conhecimento 

como pessoa. Nesse caso, o adulto machista terá consciência da imitação diferenciada do 

menino ou da menina,

Por meio desse processo, o menino ou a menina toma para si o que lhe interessa e o 

interioriza, de tal forma que toma modelos e valores principais da cultura a qual pertence e que 

lhe são transmitidos como uma verdade. Eles se identificam com colegas e adultos de várias 

maneiras emocionais por meio dos espaços aos quais estão inseridos. Dessa forma, identificar-

se com os outros significa sentir-se outro, ser ele ou ela. 
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FAMÍLIA E ESCOLA:A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR DENTRO DO 
AMBIENTE ESCOLAR

ELIETE CORDEIRO LAMEIRÃO FRANCO

RESUMO

Este estudo tem por objetivo pensar sobre a importância da participação familiar no desenvolvimento do processo 
ensino aprendizagem visando a efetiva educação dos alunos frente a seus direitos e deveres, oportunizando assim 
uma educação construtiva, justa, harmônica e qualitativa. A problemática levantada envolve: Como inserir a família 
no ambiente educacional? É possível estimular a participação efetiva dos pais no ambiente escolar? Quais os 
benefícios que a relação família/escola proporciona na aprendizagem do aluno? Para respondê-las o pesquisador 
optou pela metodologia de pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de materiais já elaborados sobre a temática 
abordada, ou seja, livros, revistas, artigos científicos, monografias e textos científicos publicados na internet. 

Palavras-Chave: Aprendizagem; Conflitos; Desenvolvimento; Escola; Família.
 

INTRODUÇÃO

A família é uma instituição que apresenta considerável participação tanto no sucesso 

quanto no fracasso escolar das crianças e jovens, visto que para se alcançar o sucesso escolar 

tal almejado por todos, torna-se imprescindível que a família e a escola desenvolvam juntas uma 

parceria que leve o aluno a aprender de maneira efetiva e significativa.

A relação existente entre família e escola deve se basear no desenvolvimento da educação 

como um todo, ou seja, é necessário compreender que tanto a escola quanto a família são 

instituições que devem caminhar lado a lado para o desenvolvimento educacional das crianças.

Sendo assim, o desenvolvimento desta pesquisa se justifica frente a importância da 
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participação familiar dentro do contexto educacional, visando através de um trabalho coletivo 

entre família e escola, estabelecer o desenvolvimento de um processo ensino aprendizagem 

cada vez mais efetivo e comprometido com a formação de alunos cidadãos. 

Surgindo assim as seguintes problemáticas: Qual a importância da participação familiar 

no contexto educacional de seus filhos? A falta de participação da família no contexto escolar 

pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo da criança? Como deve ser desenvolvida a relação 

entre família e escola com o intuito de auxiliar na aquisição de aprendizagens significativas?

O presente trabalho tem como objetivo geral compreender a relação existente entre 

família e escola, bem como analisar os fatores que contribuem e influenciam no desenvolvimento 

do processo ensino aprendizagem dos alunos. Seus objetivos específicos englobam: refletir 

sobre a importância da participação familiar para o desenvolvimento de alunos conscientes e 

participativos; estreitar os laços familiares e criar novos laços educacionais; analisar a relação 

entre família e escola, possibilitando compreender o significado da palavra “integração”.

A metodologia de pesquisa adotada envolve a pesquisa bibliográfica que abrange a 

seleção prévia de materiais, leitura e interpretação de textos, fichamento de materiais, análise 

final das informações e elaboração da pesquisa. 

FAMÍLIA NA ESCOLA 

A escola é uma instituição que faz parte do cotidiano de crianças e adolescentes de diferentes 

etnias, idades, religião, sexo e cultura, levando-os a adquirir conhecimentos historicamente 

construídos, estimular novos saberes, aprimorar valores e comportamentos, para que assim, se 

desenvolvam e se formem como indivíduos cidadãos perante a sociedade ao qual pertencem.

A escola e a família são instituições influentes no desenvolvimento de todo ser humano 

pois ambas participam de cada etapa vivida, atuando conjuntamente com o propósito de 

alcançar uma educação cada vez mais qualitativa, que influencie positivamente na construção 

da personalidade das crianças.

Sendo assim, família e escola devem desenvolver concomitantemente o compromisso 

de participarem juntos do processo ensino aprendizagem, ou seja, as escolas devem estar 

preparadas para receberem as famílias dentro de uma gestão participativa, que envolve toda 

comunidade escolar – “docentes, alunos, pais, moradores, movimentos populares e sindicais, 
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devendo haver práticas administrativas compartilhadas” (SPÓSITO, 2001, p.19).

A família é a instituição que tem como função primordial apoiar e preservar o ser humano 

mediante uma convivência familiar adequada e harmoniosa, que oportunize à criança estar 

preparada para ser inserida na escola de maneira que possa enfrentar seu cotidiano educacional 

de maneira amistosa, confiante e segura, visto que a educação é um processo permanente, 

que acompanhará o indivíduo por muitos anos de vida e, portanto, necessita ser uma etapa 

vivenciada e realizada da melhor maneira possível.

Arantes (2011) ressalta que 

a educação se inicia desde os primeiros momentos da vida, está presente em qualquer 
situação, é um processo da natureza humana. É na família que acontece o primeiro con-
tato social do ser humano, e também onde se inicia a educação primordial do ser humano 
(ARANTES, 2011, p.36).

Assim, enfatiza-se a importância da relação família e escola, no mesmo momento em 

que torna essa relação um dos maiores desafios dentro do sistema educacional. Tal desafio 

está embasado no fato de que a instituição familiar e a escola, muitas vezes, pensam e agem 

de maneiras distintas, mas que apesar das diferenças, necessitam efetivar uma parceria onde 

o diálogo franco e harmonioso seja o aspecto imperativo desta relação, com o objetivo único de 

contribuir positivamente para o desenvolvimento e formação do aluno/filho.

Segundo Jardim (2006),

uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois a muitas coisas 
mais que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca 
e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida 
ou das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais 
um interesse pelas coisas da escola, chega-se até mesmo a uma divisão de responsabili-
dades [...] (JARDIM, 2006, p.50).

Essa divisão de responsabilidades entre instituições tão diferentes envolve a família no 

aspecto de estimular seus filhos quanto ao desenvolvimento de comportamentos adequados 

enquanto cidadãos e estudantes, enquanto que a responsabilidade da escola envolve orientar 

os alunos frente a aquisição de conhecimentos, criação de momentos de integração e alcance 

de metas e objetivos pré-estabelecidos, deixando claro que a família não deve se responsabilizar 

pelos conteúdos administrados na escola mas sim deve responsabilizar-se quanto ao 
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acompanhamento, estímulo e motivação das atividades desenvolvidas. 

A parceria família e escola quando apoiada na divisão de responsabilidades, oportuniza 

desenvolverem a mesma língua e assim colocar a criança como foco principal da aprendizagem.

Paro (2007, p.30) ressalta que a escola deve usufruir de todos os momentos de contato 

junto aos pais pois só assim “a família irá se sentir comprometida com a melhoria da qualidade 

escolar e com o desenvolvimento de seu filho como ser humano”.

A função educativa da escola não deve envolver apenas a criança, como também os pais 

e/ou responsáveis nesta missão, desenvolvendo para tanto um trabalho conjunto onde possam 

argumentar, informar, aconselhar, trocar experiências e vivências mútuas, envolvendo assim 

possibilidades compartilhadas quanto ao bom desenvolvimento da aprendizagem das crianças 

(REIS, 2010).

Dentro desta relação desenvolvida entre família e escola, o papel do professor como 

educador e intermediário é articular o desenvolvimento de um trabalho deliberado e coletivo, 

ressaltando a importância da família para um trabalho educacional qualitativo, onde todas as 

possibilidades deverão estar direcionadas aos alunos, dentro de suas necessidades, limitações, 

expectativas e realidades.

A maior contribuição do professor frente a esta relação envolve a organização de uma 

proposta pedagógica comprometida e significativa, que tem como intuito, conscientizar a todos 

os envolvidos quanto a importância e os benefícios do trabalho desenvolvido coletivamente, 

bem como enfatizar a democratização escolar como peça imprescindível para um ensino de real 

qualidade para todos.

Vale ressaltar que a democratização do ensino significa segundo Romão (2004) a conquista 

de 

[...] condições materiais, sociais, políticas e culturais, que possibilitam ao aluno a participar 
na condução das decisões políticas e governamentais, o sistema de escolarização impos-
to, é aquele que possibilita a todos, em real igualdade de possibilidades, o domínio do co-
nhecimento sistematizado e o real desenvolvimento de suas competências e capacidades 
intelectuais, exigidas para o continuísmo dos estudos, série por série, e, ainda, para as 
tarefas sociais e profissionais que, dentre elas, uma de grande destaque seria a intenção 
pela democratização da sociedade (ROMÃO, 2004, online). 

É importante enfatizar também que a relação de parceria entre família e escola independe 

da classe social ou econômica dos envolvidos, visto que o foco é a criança, sua aprendizagem e 



208

seu desenvolvimento integral. Assim, independentemente de qualquer diferença, 

o trabalho entre pais e professores deve ser cooperativo, levando em conta que todos tem 
muito a aprender uns com os outros. As crianças são muito beneficiadas por esse modelo, 
vez que o vínculo entre escola e comunidade acaba formando uma grande família (ABU-
CHAIM, 2009, p.39).

A interação estabelecida entre a tríade família-escola-aluno é sucesso comprovado quanto 

a aprendizagem e o comportamento dos alunos, onde resultados positivos são alcançados tanto 

quanto ao respeito mútuo, quanto ao reconhecimento de opiniões, valorização as críticas, troca 

de experiências e vivências, etc. onde cada parte aprende a desenvolver sua função de maneira 

responsável e comprometida, envolvendo direitos e deveres de cada integrante (JARDIM, 2006). 

Participação e democracia são processos inseparáveis e através de ambos, torna-se 

possível desenvolver uma escola de qualidade, inserida em uma realidade que venha integrar 

a vida social à vida educacional de maneira mais ampla, cidadã, consciente, justa e igualitária. 

O processo ensino aprendizagem torna-se imensamente mais produtivo quando a família 

participa diretamente deste processo.

Vale lembrar que auxiliar a escola não é uma ação meramente voluntária, mas sim uma 

obrigação legal que visa adequar e melhorar as condições educacionais dos alunos. Tal obrigação 

está embutida em diversas leis brasileiras.

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 205 esclarece que “a educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.

Desta maneira, cabe ao Estado oferecer aos brasileiros sua garantia de acesso e 

permanência em uma escola de qualidade e aos pais, o dever de matricular seus filhos em 

idade escolar, acompanhando sua formação, estimulando sua participação e auxiliando em seu 

desenvolvimento motor e cognitivo de maneira ética e justa.

A Lei de Diretrizes e Bases - LDB de 1996, ressalta em seu Art. 1º que “a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”.

Supervisionar a vida escolar dos filhos mostra comprometimento familiar e assim cabe 
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também a escola compreender e aceitar (dentro do permitido) determinados comportamentos 

familiares, sem excesso, analisando-os como uma preocupação que visa alcançar melhor 

qualidade educacional.

No Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA de 1990, fica refletido o dever dos pais 

quanto a seus menores no Art. 22 que declara que “aos pais incumbe o dever de sustento, 

guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

É notório afirmar que todo e qualquer descumprimento a legislação brasileira, envolve 

atribuição de responsabilidade aos devidos culpados, ou seja, “[...] cabe aos pais a responsabilidade 

mais direta quanto aos filhos, até porque são destes dependentes” (LACERDA, 2013, online).

Os pais e/ou responsáveis devem ter a nítida conscientização de que cabe a eles a criação 

de seus filhos e que esta tarefa não pode ser transferida a outrem.

As pessoas de maneira geral devem estar preparadas e conscientes de suas 

responsabilidades antes de ter filhos, pois o poder familiar envolve um exercício de cidadania, 

responsabilidade e equilíbrio.

Quando abordamos o tema “família”, estamos nos referindo aos pais e/ou responsáveis 

biológicos ou adotivos, que são os responsáveis pela criança, pois a escola contemporânea deve 

estar aberta a toda formação familiar, sem preconceito ou exclusões, a fim de estabelecer uma 

relação saudável e comprometida entre a instituição familiar e a instituição escolar, com o único 

intuito de auxiliar a criança em seu desenvolvimento e formação.

Zagury (2002, p.28) afirma que “escola sem conflito: parceria com os pais”, ou seja, através 

das palavras do autor fica explicito que os pais e os professores são elementos adicionais ao 

sistema educativo e para tanto, devem trabalhar juntos em prol aos alunos.

A família jamais vai concorrer em termos educacionais com a instituição escolar, 

visto que cada uma proporciona à criança conhecimentos e saberes diferenciados. Cabe 

a escola disponibilizar aos alunos, conteúdos disciplinares que oportunizem a construção de 

conhecimentos, bem como desenvolver aprendizagens lúdicas e tecnológicas, enquanto envolvem 

os aspectos sociais, culturais, pessoais, morais, éticos, cognitivos, profissionais, etc. Já a família, 

cabe desenvolver aprendizagens emocionais (enfrentamento de desafios), responsabilidades, 

atos de cooperação e solidariedade para com o próximo, respeito mútuo, comprometimento e 

responsabilidade, dignidade, etc. visando assim a completar um o ensinamento do outro, sem 
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concorrência, mas sim com ajuda mútua.

Szymanski (2010, p.99) destaca que cabe “[...] as famílias dar acolhimento a seus filhos: 

um ambiente estável, provedor, amoroso”, orientando-os frente a vida e a sociedade ao qual 

fazem parte, considerando o diálogo como principal instrumento pessoal, social e educacional.

No entanto, não é difícil nos depararmos com famílias que não conseguem apoiar seus 

filhos em nenhum setor da vida devido problemas pessoais, sócio financeiros, falta de instrução 

e/ou escolaridade.

Szymanski (2010, p.103) salienta que os conflitos existentes entre família e escola 

envolvendo o acompanhamento dos filhos/alunos podem originar-se “das diferenças de 

classe social, valores, crenças, hábitos de interação e comunicação subjacentes aos modelos 

educativos”. Porém, tais fatores não abstraem a responsabilidade dos familiares frente a vida e 

o comportamento das crianças.

A participação da família no processo educacional de seus filhos desde a mais tenra 

idade influência direta e positivamente no aprendizado da criança, pois ao se sentir amparada e 

valorizada, a criança desenvolve maior interesse em aprender e isso despertará nela a curiosidade 

em aprender cada vez mais e melhor. 

Panza (2011, p.34) relembra que “cada parte responsável pela criança, ou seja, família e 

escola [devem buscar] juntas as soluções necessárias para que a trajetória escolar da criança 

seja tranquila e enriquecedora”.

Desta maneira, é possível que a participação da família na vida escolar das crianças se 

torne cada vez mais efetiva, evidenciando que este processo não envolve apenas cobranças, 

mas sim, valorização, segurança e desenvolvimento de autoestima. 

O acompanhamento deve envolver acima de tudo motivação, diálogo, estímulo, 

compreensão, enriquecimento, para que no final de todo o processo ensino aprendizagem, 

alunos, professores e família sejam vitoriosos. 

Frente ao estabelecimento da relação família e escola, cabe a toda equipe educacional 

despertar nas famílias seu interesse para dentro do ambiente escolar, ressaltando tanto a 

importância quanto a necessidade de se estabelecer uma parceria comprometida, responsável 

e respeitosa em benefício ao desenvolvimento do processo ensino aprendizagem e a formação 

da criança. 

A escola deve desenvolver métodos que despertem nas famílias um envolvimento cada 
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vez mais eficaz e para tanto, trabalhar temas cotidianos que envolvem toda a sociedade torna-se 

imprescindível. 

Temas envolvendo violência, uso de drogas lícitas e ilícitas, bullying, indisciplina, fracasso 

e evasão escolar, estresse, são indispensáveis quando se necessita trazer as famílias para a 

escola, para que juntas, estas instituições consigam buscar por soluções que venham minimizar 

ou até mesmo erradicar tais problemas, visando o bem comum.

As atividades lúdicas entre pais e filhos também é uma forma criativa de proporcionar 

as famílias uma interação global. Tais atividades quando desenvolvidas conjuntamente com os 

pais levam as crianças a se desenvolverem como cidadãos mais compreensivos, sociáveis, com 

autoestima elevada, ao mesmo tempo que promove aos pais uma participação direta junto as 

propostas pedagógicas desenvolvidas.

Vasconcellos (1989) destaca que 

uma das melhores formas de se atingir a família é através dos próprios filhos; daí a rele-
vância da escola desenvolver um trabalho participativo, significativo, em que realmente o 
aluno se envolva e entenda o que está sendo proposto para ele. Desta maneira, o próprio 
filho terá argumentos para ajudar os pais a compreender, a proposta da escola (VASCON-
CELLOS, 1989, p.80).

A presença da família na escola não envolve ações incoerentes ou fantásticas, mas sim 

ações de incentivo, motivação, valorização, respeito, colaboração e cuidados perante o filho que 

se encontra em fase escolar. 

Paterlini (2016, online) enfatiza que “para que a participação da família se torne realmente 

positiva e significativa na escola, é necessário antes de tudo uma mudança de atitude por parte 

de todos. 

É comum as famílias considerarem que é papel da escola tomar a iniciativa de procura-

los enquanto que a escola coloca tal responsabilidade nos pais e/ou responsáveis pela criança. 

Assim, torna-se essencial que juntas, família e escola busquem por estratégias e ações de 

aproximação, envolvendo de maneira comprometida os gestores, professores, funcionários e 

equipe de apoio e, os pais e/ou responsáveis.

Ao desenvolverem esta parceria vão perceber que tais atitudes acabam por desenvolver 

“[...] maneiras de trocar um modelo baseado apenas no que os educadores pensam, que as famílias 

querem e precisam, por uma abordagem que considere aquilo que as famílias efetivamente 
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desejam e valorizam” (PATERLINI, 2016, online).

Atitudes concretas de diálogo intensificam a participação dos pais nas reuniões escolares 

e facilitam no traçar de metas coletivas e produtivas que incluam a todos como parceiros no 

processo educacional.

Segundo Zinet (2016, online) “[...] fortalecer o vínculo entre família e escola é compreender 

que uma conversa é necessária e deve ocorrer a todo momento e não apenas quando pais ou 

professores percebem algum problema no desenvolvimento dos estudantes”.

Segue a sugestão de algumas atividades que podem ser desenvolvidas pelos pais 

juntamente com seus filhos dentro do ambiente escolar, bem como ações que levarão os pais a 

participarem mais ativamente dentro da escola ao qual o seu filho faz parte: palestra com membro 

do Conselho Tutelar Municipal e profissional em Psicologia sobre a importância da família na 

escola; debates e questionamentos junto ao psicólogo escolar; reunião para levantamento de 

problemas, necessidades e busca por possíveis soluções; formação de equipe voluntária para 

participar em festas, gincanas e atividades escolares e extraclasse; construção coletiva de texto 

sobre a importância da família na vida escolar dos filhos; incentivo ao auxílio e acompanhamento 

das atividades para casa; reestruturação do Projeto Político Pedagógico – PPP; confecção de 

panfletos para incentivar a participação da família na escola; incentivar a construção de um 

ambiente escolar de confiança e afetividade, baseado no diálogo; apresentação de filmes 

envolvendo o tema família: “Escola e Família” (apresentando as diferenças sociais, intrigas, 

preconceito, discriminação, gravidez na adolescência, uso de drogas e demais situações 

que envolvem estas duas importantes instituições na vida dos seres humanos), “Rei Leão” 

(envolve o amor entre os pais e seus filhos, bem como a luta para se livrar da inveja alheia), 

“Procurando Nemo” (a luta incansável de um pai para resgatar seu filho sequestrado), “A procura 

da felicidade” (um pai com sérios problemas financeiros tem que cuidar sozinho do filho de 5 

anos e passa a enfrentar inúmeras dificuldades em busca de um vida melhora para ambos), 

“2 filhos de Francisco” (uma simples família de lavradores tem o sonho de transformar seus 

filhos em cantores sertanejos, mostrando para tanto a luta de um pai em busca do sonho); 

aplicação de testes com pais e filhos, com o intuito de avaliação, reflexão e possíveis mudanças 

de comportamento: Questionamento aos pais – Qual a importância de seu filho para sua vida? 

Qual sacrifício faria por ele? Quanto vale um abraço de seu filho? Enumere 5 situações de alegria 

vivenciada por vocês. Questionamento aos filhos – Como é sua família? Quem é você na sua 
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família? Quais as regras familiares na sua casa? O que faz sua família feliz? Quais atividades 

você e seus pais fazem juntos?; encontros para reflexões e aprofundamentos (individuais e 

coletivos) sobre os assuntos envolvendo a relação entre família e escola; brincadeiras e jogos 

entre pais e filhos; oficina de dobradura, desenho e pintura, fotografia, contação de histórias, 

sucatas, construção de brinquedos, etc.; mural com fotos da família; oficina esportiva – futebol, 

vôlei, basquete; caminhada ecológica; gincanas; músicas e danças; biblioteca na escola: a 

biblioteca ficará aberta para que os pais e/ou responsáveis possam retirar livros periodicamente; 

promover o “Dia da Família” na escola; entre outros.

Todas as atividades propostas pela escola para atrair as famílias para seu entorno 

devem envolver estratégias que promovam a cooperação. Duque (s/d) destaca algumas dessas 

estratégias: Comunicação – cada atividade proposta deve ser comunicada aos pais, ressaltando 

os objetivos a serem alcançados, ressaltando a importância da participação familiar, tanto para 

escola quanto para a criança; Colaboração – as atividades devem envolver a participação de 

todos, sem exceção. Atividades partilhadas com os pais abrem portas extremamente importantes 

para o desenvolvimento de um processo educacional significativo e qualitativo; Planejamento – 

as atividades devem ser marcadas com antecedência para que não haja desculpas para a não 

participação; Lembrete – lembrar os pais das datas importantes, utilizando propaganda a fim de 

instigar sua curiosidade e interesse; Valorização – faça com que os pais se sintam importantes 

dentro do ambiente escolar de seus filhos, partilhe responsabilidades, incentive a colaboração, 

organize horários flexíveis; Diversificação – a escola como um todo deve se mostrar acolhedora, 

tolerante e respeitosa frente a diversidade cultural e religiosa das famílias; Apresentação – 

todas as atividades desenvolvidas devem ser registradas para posterior exposição, onde sejam 

evidenciados os processos desenvolvidos, porque fizeram e como fizeram.

Cada família é uma instituição única e especial que deve ser aperfeiçoada com carinho, 

dedicação e boa vontade, visto que é juntamente com a escola o alicerce que proporciona à 

criança um bom desenvolvimento tanto no contexto educacional quanto para a vida.

Assim, o trabalho conjunto entre família e escola deve envolver um ambiente saudável, 

acolhedor, que incentive a aprendizagem e a formação de cada criança de maneira benéfica e 

eficaz.

Nem sempre as famílias conseguem participar ativamente da vida escolar dos filhos 

devido as mais variadas razoes, dentre elas horário de trabalho, falta de informações, pouco ou 
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nenhum interesse pela vida educacional dos filhos, etc. e isso não são características próprias 

das sociedades menos favorecidas, visto que muitas famílias de maior poder aquisitivo também 

são negligentes perante a vida educacional de seus filhos.

Porém, Jacinto (2006, p.79) enfatiza que “as famílias socialmente marginalizadas revelam 

menor confiança, tempo e motivação para se interessarem pelo percurso escolar de seus 

educandos”, sendo estes designados por Davies, Marques e Silva (1993) como “pais de difícil 

alcance”, visto que dificilmente entram em contato com a equipe escolar no decorrer do aluno 

letivo.

Sousa e Sarmento (2010) destacam também como obstáculos na relação família e 

escola, as experiências negativas desenvolvias pelos familiares durante seu período escolar, 

dificuldades na compreensão da educação, reuniões apenas para ressaltar atitudes negativas de 

seus filhos, etc., fatores estes que acabam por desenvolver barreiras sociológicas que impedem 

uma parceria ativa entre os envolvidos.

Torna-se notório afirmar que a relação entre família e escola é de suma importância, porém 

também é fato o profundo desinteresse de certas famílias em cumprir seus deveres quanto a 

aprendizagem de seus filhos, o que torna a escola vulnerável.

Muitas escolas enfrentam o fato de que as famílias transportam aos professores o ato de 

educar e ensinar seus filhos, porém é importante deixar claro que o professor não se responsabiliza 

por deveres que são unicamente familiares.

Malavazi (2000, p.258) realça que cada instituição deve assumir seu papel frente ao 

desenvolvimento humano, sendo que “algumas atribuições são específicas da família, que tem o 

direito de reivindicá-las para si, enquanto outras cabem à escola, que, pela sua natureza, poderá 

ocupar-se melhor delas”. 

Em contrapartida, encontra-se famílias que se mostram excessivamente preocupadas com 

o processo educacional e pessoal de seus filhos, levando-os a desenvolver problemas devido 

a superproteção, processo este que acaba prejudicando o bom desenvolvimento da criança em 

termos emocionais, sociais e cognitivos. 

A superproteção também é um fator que prejudica a relação entre família e escola, visto 

que a criança que perde sua autonomia acaba por apresentar dificuldades para relacionar-se, 

mantem-se isolado, não apresenta iniciativa, se tornam inseguras, arredias, e muitas vezes 

acham que as pessoas ao seu redor têm a obrigação de satisfazer suas necessidades e desejos, 
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obedecendo suas ordens (MACHADO, 2009).

A imposição de limites, regras e normas educacionais as crianças, promovem a 

incompreensão dos pais superprotetores, afetando assim a relação destes com a escola.

A relação entre família e escola deve ser cada vez mais incentivada e valorizada para que 

assim, o aluno possa vivenciar momentos de aprendizagem qualitativos, de acordo com cada 

situação e história vivida, seja ela no âmbito familiar ou educacional.

Dentro deste contexto, Menin (1996, p.99) destaca que “pais e professores são 

inevitavelmente modelos para as crianças. Podem ser bons modelos, moralmente falando, ou 

péssimos. Em qualquer dos casos, suas ações, seus julgamentos e os valores que se exteriorizam 

farão parte do modo de ser das crianças”. 

Sendo assim, é primordial que família e escola superem juntos qualquer obstáculo e/ou 

dificuldade que venha interferir negativamente nesta relação, a fim de alcançarem uma parceria 

eficaz que venha aprimorar o desenvolvimento das crianças e trazendo benefícios que os 

acompanharão pela vida toda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas desenvolvidas mostraram que a participação dos familiares no contexto 

escolar é um processo totalmente necessário e importante para o bom desenvolvimento do 

processo ensino aprendizagem das crianças, uma vez que se tornam pontes para auxiliarem 

na compreensão dos alunos, suas dificuldades, limitações, necessidades e anseios, mostrando 

assim que a participação da família na escola é uma carência contemporânea que envolve a 

criança, sua aprendizagem e possíveis situações de fracasso escolar.

Pode-se afirmar que a família tem um valor inestimável e por isso, se ela se apresentasse 

mais presente na vida de seus filhos, muitos problemas enfrentados atualmente poderiam ser 

minimizados, dentre eles, a indisciplina, a violência, o fracasso e a evasão escolar. Portanto, 

trazer a família para dentro da instituição escolar torna-se um fator de extrema importância e 

necessidade para todas as crianças que encontram nas famílias, motivações e incentivos para 

continuarem sua jornada acadêmica com sucesso.

Quando a família (por diversos motivos) se afasta ou não participa do ambiente escolar 

junto com seus filhos, o rendimento destes muitas vezes tende a cair e assim abrir caminho para 
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as dificuldades de aprendizagem. Muitas das “desculpas” utilizadas pelas famílias envolvem 

falta de tempo, compromissos trabalhistas, atenção dispensada aos filhos menores, falta de 

conhecimento escolar, etc. fatores estes que levam a escola a contar com lacunas sociais que 

vão surgindo ao longo do processo educacional.

Cabe a instituição educacional e seus professores oportunizarem situações que levem 

as famílias para dentro do espaço escolar, a fim de proporcionar aos alunos, respostas as suas 

necessidades e interesses e assim, cabe aos pais desenvolverem um papel mais significativo, 

comprometido e responsável frente a aprendizagem de seus filhos, com o intuito de participar 

mais ativamente de sua formação cognitiva, pessoal e social.

Toda família deve participar ativamente da instituição escolar, independentemente de sua 

formação, nível socioeconômico ou cognitivo, pois, todos temos muito a aprender e a ensinar 

com suas linguagens próprias, seus conhecimentos de mundo, suas experiências e vivências 

cotidianas, etc.

A tríade escola/aluno/família é extremamente imprescindível para que se desenvolva uma 

educação contemporânea de qualidade, que possa promover o bem-estar de todos mediante a 

aquisição e o aprimoramento de conhecimentos e saberes significativos. 

O bom desempenho escolar dos alunos é na maioria das vezes proveniente do bom 

relacionamento estabelecido dentre a instituição familiar e a instituição escolar, onde a parceria 

é desenvolvida de maneira consciente e constante, vindo assim a complementar uma a outra, 

oferecendo um desempenho escolar favorável, que permita ao aluno desenvolver aprendizagens 

efetivas, que vão lhe acompanhar por toda a vida.
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PSICOPEDAGOGIA EM AÇÃO

ELISA MARIA BRITO DA SILVA PONTE

RESUMO

O presente artigo objetiva esclarecer a importância da inserção da Psicopedagogia no cotidiano escolar. Certamente a 
Psicopedagogia nos apresenta diversas formas de nos conhecermos e nos desenvolvermos melhor, numa educação 
mais democrática na qual o aluno tenha a oportunidade de conhecer, compreender e transformar sua realidade. 
A Psicopedagogia como campo do conhecimento que investiga a aprendizagem e seus possíveis impedimentos 
e considerando a escola como sua área de atuação prioritária, deve assumir um compromisso sério e relevante 
com a oferta de ensino de qualidade para todos, sem exceção. Não é só o fracasso escolar que nos interessa; 
antes de tudo, buscamos os caminhos que promovem o sucesso escolar, a relação vitoriosa da criança com o 
processo de aprendizagem que envolve o resgate do prazer e da alegria que se insere no ato de aprender. Que em 
nosso país seja implementada a Psicopedágogia no cotidiano escolar, visando à melhoria da qualidade de ensino, 
garantindo que a todos os brasileiros seja dada a mesma oportunidade de serem reconhecidos enquanto cidadãos 
de deveres, mas também de direitos. Essa pesquisa tem como objetivo central elucidar a relevante importância da 
educação em ação promovendo uma educação mais eficiente e significativa, ou seja, de melhor qualidade a partir 
da implementação da Psicopedadagogia no cotidiano escolar dos brasileiros. O mfitodo utilizado é de renovação, 
com método de procedimento histórico, a pesquisa caracteriza-se de campo e, agrega conhecimentos adquiridos 
por meio da coleta de dados com profissionais da educação e a comunidade educativa. Os resultados obtidos 
fomentam uma vontade imensa de fazer a diferença e atuar de forma mais qualitativa e eficaz, expandindo os 
conhecimentos referentes à psicopedagogia.

Palavras-Chave: Educação; Psicopedàgogia; Ação; Cotidiano; Escolar.

 

INTRODUÇÃO

A Psicopedagogia é uma área do conhecimento ainda muito jovem, vem sendo construída 

há pouco tempo, especialmente-no Brasil, porém, traz em suas proRostas teóricas e práticas 

diversas alternativas de compreensão e intervenção relativas aos problemas de aprendizagem 

vivenciados por muitos alunos, que geram o fenômeno do fracasso escolar, tão devastador para 
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a nossa sociedade.

Quando um aluno fracassa na escola, todo o sistema fracassa junto. A falha do aluno 

é também a falha do professor, da escola, da família, da sociedade, das políticas públicas, da 

economia, enfim, de todos os elementos que, conjuntamente, tecem esse fenômeno complexo e 

impeditivo do sucesso e réalização profissiónal e pessoal de muitas pessoas.

A Psicopedàgogia é um campo do conhecimento que investiga a aprendizagem e seus 

possíveis impedimentos e considerando a escola como sua área de atuação prioritária, a 

Psicopedagogia tem que assumir um compromisso sério e relevante com a oferta de ensino de 

qualidade para todos, sem exceção. Não é só o fracasso escolar que nos interessa; ant(;ls de 

tudo, buscamo os cami_nhos que promo _em o sucesso escolar, a relação vitoriosa da criança 

com o processo de aprendizagem, o resgate do prazer e da alegria que envolve o ato de aprender.

Partindo desse pressuposto é possível notar a relevância da psicopedagogia no cotidiano 

escolar.

O trabalho proposto por meio dessa monografia é contribuir para um avanço educacional, 

visando uma Educação em ação com a implementação da Psicopedagogia no cotidiano escolar.

Durante todo o trabalho serão propostas temáticas que favoreçam o ato de pensar, 

refletir e renovar valores e saberes para que possamos ter no nosso país um olhar mais sério e 

comprometido, uma educação que beneficie todos os brasileiros.

A educação pode e deve melhorar, pois essa é a identidade de um povo. Diante os desafios 

no cotidiano escolar: Como a psicopedagogia pode melhorar a qualidade de ensino no Brasil?

Os brasileiros são cidadãos de direito ou só de deveres?

As atuais políticas .públicas realmente tem um sério compromisso com a educação 

brasileira?

 Por que não são os estudiosos e intelectuais da área educacional os responsáveis pelas 

mudanças e ação prática no nosso país?

Como a Psicopedagogia pode contripuir para que seja .dada mais import,ância para a 

educação em vigor?

Realmente há soluções viáveis para uma mudança no nosso sistema de ensino?

De quem é a responsabilidade por uma mudança eficaz na educação a qual privilegie a 

todos?

A educação de modo geral no Brasil é para todos?
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Qual é a solução para que todos tenham acesso a uma educação qualitativa? Há solução 

para os nossos problemas relativos à educação atual?

O trabalho apresentado visa responder a essas intrigantes questões e apresentar possíveis 

soluções para antigos dilemas que rondam a educação nacional.

Educação em ação: Psicopedagogia e os desafios do cotidiano escolar propõe uma 

renovação educacional objetivando• que o · elemento central da educação, o aluno, ganhe vida 

e esteja ativo, atuando e agindo durante suas aprendizagens ..

Por que ainda há fracasso escolar se já estamos na era da tecnologia em pleno Século 

XXI?

Por intermédio dos questionamentos apresentados aqui serão pesquisadas e apresentadas 

soluções que visem amenizar e transformar a educação no sentido que a mesma torne-se mais 

democrática e acessível a todos, sobretudo aos que apresentam alguma necessidade maior de 

atenção, pois sem exceção todos tem o direito a uma educação de melhor qualidade.

A psicopedagogia visa uma educação mais integrativa na qual o aluno tenha a oportunidade 

de tornar-se visível embora apresente limitações. As instituições de ensino necessitam de 

Psicopedagogos atuando no cotidiano escolar para que os alunos, os docentes, a comunidade 

educativa e a· sociedade de um modo geral, todos sejam assistidos e auxiliados com atenção 

voltada as suas necessidades e assim todos progridam e contribuam futuramente com o progresso 

do país.

PSICOPEDAGOGIA EM AÇÃO

O objetivo desse artigo é expor como implementar a Psicopedagogia diante dos desafios 

do cotidiano escolar. A Psicopedagogia no Brasil está em crescimento, pois suas contribuições 

são extremamente necessárias para uma melhor formação e consequentemente uma melhor 

qualidade educativa aplicada no país.

A democratização da educação também é um assunto em pauta, pois todos os brasileiros 

devem receber uma educação que supra as necessidades dos mesmos. Porque uma nação se 

faz por meio da educação.

Diversos cenários sociais irão participar dos processos de socialização da criança. Porém, 

um deles se destaca por seu papel relevante nesses processos: a escola.



222

 Em quase todas as culturas ocidentais, as crianças estão ingressando cada vez mais 

cedo na instituição escolar. Por múltiplas razões, esse ingresso antecipado tem promovido 

transformações qualitativas e quantitativas no desenvolvimento infantil, muitas vezes antecipando 

e/ou facilitando a construção de alguns processos, e por outras situando a criança em um espaço 

físico e psicológico de pouca flexibilidade e conforto emocional. Na escola, entretanto, é que se 

dará parte significativa dos processos de socialização da criança e suas relações com professores 

e colegas também serão determinantes nesse processo.

O processo de escolarização formal implica a inserção do sujeito em uma instituição social, 

com regras e valores preestabelecidos, e com um objetivo bem especifico: transmitir o legado 

cultural aos alunos, assim como o repertório de crenças e valores cultuados pela comunidade 

onde se localiza a instituição.

Para adquirir esta herança cultural, a criança necessita permanecer por um tempo 

determinado em contato com essas mensagens (e por essa razão a importância da continuidade 

do ensino básico) e também exercitá-las, por meio de exercícios, jogos e brincadeiras, para que 

a internalização possa ocorrer de modo eficiente.

O MEC (Ministério da Educação e Cultura) desenvolve programas para favorecer o 

letramento e a formação continuada dos professores para atender melhor as crianças que iniciam 

na educação básica, porém seria necessário que toda rede de ensino fosse favorecida por tais 

programas.

A despeito das escolas adotarem modelos pedagógicos os mais diferenciados possíveis, 

todas assumem este objetivo central. Há sempre um núcleo de mensagens culturais a serem 

transmitidas esse trabalho cabe ao universo da educação formal, que advoga para si a função 

de preparar os novos cidadãos de uma coletividade.

A Psicopedagogia tem a função de atuar preventivamente nas instituições escolares 

visando diminuir e até cessar evasão e fracassos escolares. Afinal o fracasso de um aluno é o 

resultado de um trabalho falho que não supriu a necessidade de atenção e de assistência ao 

aprendiz.

No Brasil o sistema educacional tem deixado a desejar no sentido de não proporcionar a 

escola que queremos.

Há um diferencial muito grande entre a escola que temos e a escola quequeremos e 

temos direito.



223

 A sociedade de um modo geral deve mobilizar-se para que os direitos adquiridos sejam 

realmente colocados em prática.

A função da Psicopedagogia é estar presente e atuante nas instituições e focar-se no 

auxilio aos educandos, professores, pais e toda a comunidade educativa.

Nas escolas devido ao número excessivo de alunos por classe fica realmente difícil 

desenvolver um trabalho de qualidade. O professor fica sobrecarregado e não consegui auxiliar 

de forma pertinente os alunos que mais precisam de uma base educacional mais consistente. A 

educação no ambiente escolar muitas vezes é burocrática, ou seja, para constar com um enorme 

número de alunos como se todos estivessem numa situação igual e/ ou equiparada. Certamente 

a educação é algo que se constrói com o desenvolvimento progressivo. Um número muito grande 

de alunos por sala de aula limita a capacidade da execução de um trabalho minuci.oso e assim 

não é muito efetivo e é exatamente nesse ponto em que abrem-se lacunas e muitos ficam de 

canto esquecidos em suas dificuldades. Porque trabalha-se com o grupo e quem não acompanha 

vai ficando de lado e perdendo o real interesse em estudar, além de ficar envergonhado com 

receio de se expor, de questionar e de pedir uma assistência melhor.

Já passa da hora da educação tornar-se mais democrática e fazer jus. as leis

que constam na C.F.B. (Constituição Federativa do Brasil) , na L.D.B.E.N. (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional).

É preciso que em todas as instituições de ensino existam psicopedagogos, pois socialmente 

a função desse profissional contribuirá de forma precisa e eficaz para a evolução da educação 

no país.

É injusta com os portadores de necessidades educacionais especiais uma passagem 

superficial pela escola, pois lá é o lugar de todos independente de qualquer coisa.

Que façamos valer o nosso direito de cidadãos para obtermos a educação que merecemos 

e essa com toda certeza é a educação de melhor qualidade.

Que nas escolas e em todas as instituições educacionais as pessoas se mobilizem no 

sentido de objetivar melhores condições de trabalho e prestação de serviços.

No cotidiano escolar são inúmeros os desafios a se ehfrentar. Que exijamos novas políticas 

públicas, educacionais e do Governo Federal e dos Estados e
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municípios a prática da Psicopedagogia nas instituições, porque para melhorar as 

condições de ensino, para que todos os alunos sejam observados e vistos enquanto pessoas 

humanas que erram, mas num processo de aprendizagem cotidiana venham a perceber que o 

erro é parte do processo de aprendizagem e assim encontrem na figura do Psicopedagogo o 

apoio e a orientação necessária ao progresso e as aprendizagens subsequentes.

No trabalho de pesquisa realizado detectou-se falta desses profissionais na maioria das 

instituições, na ausência de tal profissional faltam às orientações e assistências necessárias 

e a instituição deixa de receber o caráter preventivo e terapêutico de que tanto necessita para 

diminuir o fracasso escolar.

Sem dúvida a escola é o lugar de interação e construção do conhecimento, de investigações, 

pesquisas e do desenvolvimento humano, na escola se constroem saberes necessários à vida 

e certamente para que essa cumpra a função escolar com êxito, a presença do psicopedagogo 

pode fazer toda a diferença, entre o saber superficial e o saber que traga a transformação social 

a partir da formação de cidadãos críticos, atuantes e coconstrutores do conhecimento.

Um dos temas do PNE (Plano Nacional de Educação) era tratar a educação com seriedade 

desde o ingresso da criança na Educação Infantil. Mas por que existem ainda tantas crianças 

fora da escola? Cadê a Educação básica de quàlidade para todos? Ainda há muito que se fazer 

para que a educação tome-se realmente acessível a todos.

PSICOPEDAGOGIA E OS DESAFIOS DO COTIDIANO ESCOLAR

Diante dos desafios do cotidiano escolar surgem questões intrigantes, porque todos 

querem e merecem estarem bem assistidos no desempenho de atividades e na realização das 

propostas escolares.

Qual a importância da escola no contexto social? Que influência exerce a escola no 

desenvoivimento humano? Quais as relações existentes entre processos evolutivos e práticas 

educativas?

 Não esqueçamos de observar a educação como fonte geradora de desenvolvimento 

humano, envolvida diretamente na construção do sujeito, via processos de interações sociais 

e aprendizagem. A princípio, constatamos que a escola representa um espaço de convivência 

bastante significativo na vida da criança.
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Em sociedades complexas e urbanas observamos a escola assumindo papel relevante 

na formação integral de crianças e jovens. É na escola que as crianças passam grande parte 

de seu tempo. No espaço educacional seus processos de desenvolvimento e aprendizagem 

serão potencializados e canalizados. Portanto, a escola é elemento-chave na construção 

da subjetividade humana, uma vez que organiza e regula seus processos de individuação e 

socialização (Cole e Cole, 2004).

Mas, a escola está preparada para o cumprimento dessa tarefa? Uma reflexão mais 

apurada mostrará que nem sempre a escola e seus elementos estão prontos a ofertar as melhores 

condições para o desenvolvimento e a aprendizagem infantil. Raramente atende ás diferenças 

individuais, não abriga sujeitos com deficits e/ou deficiências e poucas estão preparadas para 

a organização de um contexto rico e fértil para a promoção do desenvolvimento humano. Neste 

quadro pouco favorável, vem-se desenvolvendo o trabalho escolar organizado na medida das 

possibilidades presentes em cada cenário educacional e, poucas vezes, habilitado para a gestão 

dessa tarefa.

As discussões sobre a eficácia do contexto escolar na determinação dos processos de 

desenvolvimento humano remetem à clássica questão, em Psicologia, sobre a relação natureza 

& ambiente. Somos fruto de uma herança biológica ou produto de um contexto social? Essa 

dicotomia, discutida por muito tempo e até hoje presente na agenda de muitos pesquisadores 

desenvolvimentais, parece convergir para um referencial interacionista, em que natureza e 

ambiente estruturam uma dança dialética, orquestrando em conjunto os processos da construção 

do suje)to.

Portanto, a · escola surge como espaço privilegiado para ocorrência de desenvolvimento 

e aprendizagem e como fator promotor desses processos.

As práticas educativas são consideradas fatores explicativos das múltiplas modificações 

e transformações psicológicas vivenciadas pelas crianças no contexto educacional. Partindo 

desse pressuposto é possível notar a grande importância da inserção da Psicopedagogia no 

cotidiano escolar.

Desenvolvimento e aprendizagem acontecem de modo especial, na escola e por ela são 

influenciados de maneira determinante.

 A escalá é locus especial para o processo de desenvolvimento humano, durante muito 

tempo, foi concebido a partir de proposições partilhadas com o senso comum, que concebia os 
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eventos evolutivos como caminhos necessários para que a criança se tornasse madura e pronta 

para a vida adulta. Nesta perspectiva, o processo desenvolvimental assumia caráter universal, 

composto por mudanças globais nas condutas dos indivíduos, normalmente irreversíveis. Assim, 

todos estavam expostos às mesmas condições desenvolvimentais, com os aspectos biológicos 

e ambientais opinando pouco neste sentido. Desenvolver-se era, então, fenômeno natural, 

universal, com regularidades, disponíveis a todos, ocorrendo de modo paralelo ao crescimento 

físico e processos maturacionais de toda ordem.

O sujeito humano em processo de evolução, numa perspectiva de desenvolvimento 

necessário, ficaria exposto às forças fisiológicas e maturaciónais, com influência moderada da 

dimensão ambiental na configuração de suas estruturas de personalidade e funções psicológicas. 

Não havia consideração de aspectos relevantes, como: a experiência social, as interações e as 

comunicações entre pessoas, pares e grupos. O outro social não existia, nessa abordagem de 

desenvolvimento, e a evolução humana estava desvinculada do determinismo cultural.

Diariamente no contexto escolar surgem inúmeras situações nas quais são

necessárias intervenções psicopedagógicas, cabe ao psicopedagogo atuar de forma 

preventiva assistindo os docentes, os educandos, os pais e toda a comunidade

educativa, visando amenizar situações as quais interfiram prejudicando o progresso no 

desempenho escolar.

Na educação nacional é necessário que existam Políticas Públicas volt das à implementação 

da Psicopedagogia no cotidiano escolar.

A escola é o foco da formação do educando e lá ocorrem as aprendizagens imprescindíveis 

à Vida. Portanto, as intervenções Psicopedagógicas são essencialmente 

indispensáveis no cerne de todas as instituições escolares no Brasil.

Certamente as mudanças na educação são um processo e não ocorrem de um dia para 

o outro, mas compete aos envolvidos diretos ou indiretos da educação fazerem valer os seus 

direitos.

Uma educação de qualidade requer um processo sério o qual observe o educando com 

respeito sendo o mesmo um ser integral que precisa ser assistido em suas necessidades, 

limitações e dificuldades.

 Cada educando tem sua maneira própria de aprender e entender o mundo a sua volta, 

porém precisa ser bem assistido para que desenvolva competências para a promoção continua 
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de suas aprendizagens e consequentemente siga aprendendo na vida.

O QUE É A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA?

O fazer psicopedagógico surge na medida em que ocorre uma reryexão profunda sobre 

a Intervenção Psicopedagógica, seus objetivos, metas e procedimentos. Esta etapa da prática 

psicopedagógica institucional representa um momento de grande importância, pois traduz 

a intencionalidade do profissional que elaborou uma avaliação e que vai implementar ações 

corretivas ou preventivas dos possíveis desvios de aprendizagem encontrados. A intervenção é a 

etapa final do processo psicopedagógico e, ao mesmo tempo, seu “re-início”, pois seus resultados 

podem levar o psicopedagogo e a escola a um novo ponto de partida e de reflexão sobre o 

fazer psicopedagógico no contexto educacional. Assim como a avaliação, a intervenção não 

representa um fim, em si mesma, mas um conjunto de medidas que vão gerar novas práticas de 

prevenção, correção e enriquecimento da aprendizagem, mesmo que de modo não intencional.

Com o  advento das Ciências Humanas, em  especial a Pedagogia e a

Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento surgiu, também, a possibilidade de 

“intervir” na escola e na sala de aula em situações de dificuldades de aprendizagem e/ou fracasso 

escolar. À medida que novos conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem foram sendo 

produzidos, aumentaram as situações de intervenção do pedagogo e do psicólogo escolar na 

instituição de ensino. Ao longo da história observamos modos diferentes de intervir no contexto 

escolar, geralmente influenciados pelos modelos teóricos orientadores das práticas pedagógicas. 

Na atualidade, a intervenção continua sendo feita, tanto de modo planejado, comp nos serviços 

psicopedagógicos e de orientação educacional, ou de modos não intencionais, mas atendendo 

aos objetivos gerais de qualquer iniciativa educacional.

 Quando um profissional da Educação “age” pedagogicamente a favor do aluno e o recebe 

no espaço escolar para mediar saberes e conhecimentos, ele está intervindo. Toda e qualquer 

ação realizada por um educador é de natureza interventiva, resta saber se planejada ou não e 

com quais objetivos.

A Psicopedagogia, ao se organizar como área do conhecimento, traz luz a estas ações 

e tornam-nas intencionais, planejadas, voltadas para objetivos específicos e que se relacionam 

aos problemas escolares e de aprendizagem evidenciados no contexto escolar. Com a 
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Psicopedagogia, a intervenção psicopedagógica adquire um sentido específico, que é atuar na 

correção e prevenção do fracasso escolar e também no enriquecimento tanto do ensino quanto 

da aprendizagem.

A sala de aula é um espaço de interações sociais bastante prop1c10 ao surgimento 

de situações psíquicas significativas que podem ser trabalhadas adequadamente, ou não, 

pelo professor. Se houver preparo docente de qualidade há chances de o professor minimizar 

conflitos e buscar ajuda especializada para auxiliar seus alunos que emitem comportamentos 

desviantes. Se não há preparo docente para lidar com situações do gênero certamente haverá 

agravamento significativo das condições emocionais problemáticas dos indivíduos. Esse cénário 

pode potencializar o quadro de dificuldades emocionais, intrínsecas ou extrínsecas, ocasionando 

consequências que podem perdurar na vivência familiar e social do aluno. O psicopedagogo 

tem grandes contribuições a prestar em contextos desse tipo, mas também necessita estar apto 

e deter conhecimento consistente sobre o desenvolvimento emocional da criança para poder 

auxiliar.

O psicopedagogo, ao intervir na dinâmica escolar, vai inserir-se nas t amas relacionais do 

aluno com sua família, com seus pares, seus professores e também vai interferir nas interações 

que ocorrem no espaço escolar entre distintos profissionais, considerando ele mesmo como 

participante destas interações. Além de transformar os processos interativos, o psicopedagogo 

pode alterar estruturas curriculares, metodologias de ensino e mesmo opções teóricas que 

sustentam as práticas pedagógicas. Sua ação vai modificar a estrutura escolar, seja para o bem 

ou para o mal. Seu trabalho tem grande alcance e, por esta razão, necessita ser

muito bem planejado, estruturado e formalizado.

o principal objetivo da intervenção psicopedagógica consiste em auxiliar os sujeitos 

envolvidos na ação educacional a lidarem com os problemas e dificuldades emergentes, em uma 

perspectiva não só de solução, mas, especialmente de natureza preventiva.

Com a apresentação desse trabalho científico é possível perceber a indiscutível importância 

da implementação da Psicopedagogia no cotidiano escolar, porque durante o ato educativo 

surgem diversas questões. Professores e educandos e pais apresentam dúvidas de como 

procederem com questões as quais faltam experiência para resolvê-las. E o Psicopedagogo na 

Escola tanto pode auxiliar e assistir pais, alunos, professores e toda a comunidade educativa em 

prol de uma educação mais significativa, mais eficaz e de melhor qualidade.
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A Psicopedagogia, como toda disciplina científica vinculada aos processos educacionais, 

tem grande responsabilidade diante da exclusão escolar, que pode ocorrer por meio do 

surgimento das dificuldades de aprendizagem, do fracasso escolar ou da combinação destes 

fatores mesclados a tantos outros. Compreender o processo de construção dos impedimentos à 

aprendizagem e atuar institucionalmente no sentido de preveni-lo consiste na tarefa fundamental 

deste profissional, sempre em uma relação interdisciplinar, contando com o au ílio e experiência 

dos outros profissionais atuantes no cenário escolar.

É um direito garantido por lei que todos desfrutem de uma educação qualitativa e 

democrática, na qual haja uma preocupação com o desenvolvimento real de cada educando 

e que o mesmo consiga diante de suas próprias limitações produzir progressos. Que o povo 

brasileiro saiba exigir e também buscar evoluir educacionalmente, porque a educação trará 

progresso ao país inteiro e consequentemente a melhora de vida para todos.

Para contribuir de modo eficiente na prevenção e tratamento das dificuldades de 

aprendizagem, a Psicopedagogia Institucional deve investigar os contextos nos quais os 

impedimentos à aprendizagem se instalam, quais as características deste contexto, que visão 

de homem e de mundo predominam neste cenário e, especialmente, que modelo de educação 

“sustenta” um ambiente que não permite o livre fluxo da aprendizagem. O especialista em 

Psicopedagogia pode somar esforços no espaço escolar e contribuir para a geração de um 

ambiente nutritivo não só- para a aprendizagem dos alunos, mas, especialmente, para os seus 

processos de desenvolvimento.

As pesquisas de campo realizadas durante toda a formulação desse trabalho

nos mostram o quão é importante à presença de Psicopedagogos em toda a rede 

educacional de ensino. Que as políticas públicas voltadas à educação contemplem essa exigência 

nas escolas. Que toda a comunidade educativa se una em prol de uma educação brasileira que 

apresente um serviço qualificado para que os educandos saiam das escolas cada vez mais 

preparados para a vida e para o mundo do trabalho e a convivência social. Que os cidadãos 

brasileiros tornem-se críticos e atuantes diante das exigências da execução de direitos que lhes 

são próprios. Sem dúvida alguma as escolas sem exceção necessitam de Psicopedagogos para 

que hajam as intervenções institucionais adequadas as necessidades de cada educando.

Não há dúvida que para solucionar antigos problemas com novas diretrizes se faz necessário 

a Psicopedagogia presente e implementada eficazmente para que todos os aprendizes possam 
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ter suas necessidades assistidas e assim um progresso futuro.

PSICOPEDAGOGIA E TRANSFORMAÇÃO

Por que a educação atual não é na prática um direito concedido para todos?Em pleno 

século XXI há invisibilidade na educação brasileira? Até quando a sociedade brasileira aceitará 

uma educação que forja e preconiza os educandos?Qual é o papel da Psicopedagogia diante dos 

desafios do cotidiano escolar? A Psicopedagogia pode e deve ajudar no progresso educacional 

e na transformação social?

A realização desse trabalho de campo e das diversas pesquisas apontam a imprescindível 

necessidade da presença da Psicopedagogia no cotidiano escolar, para a efetivação do mesmo 

faz-se necessário uma transformação dos moldes atuais da educação, sem dúvida alguma a 

Psicopedagogia deve ser implementada no cotidiano escolar de todas as escolas brasileiras, para 

que tenhamos uma escola mais democrática a qual contemple as necessidades educacionais 

de todos os alunos, além de assistir e orientar professores, pais e toda a comunidade educativa.

Essa monografia apresenta diversos capítulos e em cada um deles informa sobre o que é 

e como a Psicopedagogia pode contribuir de forma eficiente e eficaz na educação.

 

Essa pesquisa tem como objetivo central implementar a Psicopedagogia no cotidiano 

escolar , promovendo uma educação mais prazerosa e significativa, ou seja, mais acessível e de 

melhor qualidade.

Os objetivos a serem alcançados, visam um atendimento mais qualitativo e um olhar mais 

atento em relação aos educandos e suas dificuldades e limitações.

A Psicopedagogia voltada à prática do cotidiano escolar visa: Implementar eficazmente a 

psicopedagogia no cotidiano escolar;

Apontar novas formas de assistir com eficiência os educandos e toda a comunidade 

educativa;

Favorecer ações que tragam efetivas transformações educacionais; Investir numa 

educação funcional para que haja a transformação social; Otimizar uma educação democrática 

em beneficio de todos;

Viabilizar uma educação que atenda a todos, sobretudo os portadores de necessidades 
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educacionais especiais;

Detectar os principais problemas no sistema de ensino;

Salientar a importância do aluno, para que exista a valorização de cada um.

Os objetivos acima certamente serão realizados na prática do cotidiano escolar se a 

Psicopedagogia pertencer ao mesmo.

A Psicopedagogia embora seja uma nova área de atuação, traz consigo grandes 

possibilidades de progresso e de reversão do fracasso escolar. Um olhar mais democrático 

sobre os educando toma a educação mais humanizadora, pois todos nós temos dificuldades 

e limitações que nos são próprias, certamente com ajuda especializada e com apontamentos 

e com o direcionamento certo todos tem a possibilidade de superar as dificuldades e continuar 

progredindo mesmo que ao seu ritmo.

Sem dúvida durante a verificação dos resultados das pesquisas realizadas com professores, 

profissionais da educação, alunos, pais e toda a comunidade educativa verifica-se a grande 

importância da diferença que faz a presença do Psicopedagogo nas instituições de ensino. A 

Psicopedagogia no cotidiano escolar traz uma transformação educacional eficiente e favorável 

ao direito de aprender e ter uma educação que supra as necessidades básicas de todos os 

educando, sobretudo daqueles com necessidades educacionais especiais.

Educação em ação: Psicopedagogia e os desafios do cotidiano escolar propõe uma 

renovação educacional objetivando que o elemento central da educação, o aluno, ganhe vida e 

esteja ativo, atuando e agindo durante suas aprendizagens.

Por que ainda há fracasso escolar se já estamos na era da tecnologia em pleno Século 

XXI?

Por intermédio dos questionamentos apresentados aqui há a realização de toda uma 

pesquisa a qual apresenta soluções que visem amenizar e transformar a educação no sentido 

de que a mesma tome-se mais democrática e acessível a todos, sobretudo aos que apresentam 

alguma necessidade maior de atenção, pois sem exceção todos tem o direito a uma educação 

de melhor qualidade.

A psicopedagogi,a visa uma educação mais integrativa na qual o aluno tenha a 

oportunidade de tomar-se visível embora apresente limitações. As instituições de ensino 

necessitam de Psicopedagogos atuando no cotidiano escolar para que os alunos, os docentes, 

a comunidade educativa e a sociedade de um modo geral, todos sejam assistidos e auxiliados 
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com atenção voltada as suas necessidades e assim todos progridam e contribuam futuramente 

com o progresso do país.

Todos precisam se mobilizar em prol de uma educação mais democrática que as Políticas 

Públicas, O governo federal, as redes municipais e estaduais de ensino façam valer o direito de 

todos por uma educação que contemplem o pleno direito a uma educação e melhor qualidade.

Nas atuais C. F. B. (Constituição Federal) e L. D. B. E. N (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) são garantidos aos brasileiros uma educação de qualidade, que se faça 

cumprir esse direito não só pela garantia de ser assegurado pelo Estado e pela Família o direito 

ao estudo, mas também pela implementação da Psicopedagogia no Cotidiano Escolar.

Assim mudaremos a nossa realidade educacional e o PIB (Produto Interno Bruto) em todo 

país poderá crescer. Porque se o Brasil é um país em desenvolvimento nada melhor de que se 

contemple esse desenvolvimento com um novo olhar sobre a educação, um país se transforma 

com bases fortes. Com a modificação da consciência educacional o povo se desenvolverá 

progressivamente e isso beneficiará o pais inteiro e assim consequentemente a nossa economia 

melhorará e todos os brasileiros serão contemplados e poderão contribuir diretamente em 

beneficio da nação.

Já está mais que na hora de mudarmos a realidade do pais, que os estudiosos e intelectuais 

da área educacional assumam posições as quais lhes concedam o direito de por em prática os 

projetos relativos à melhora educacional do pais. Que a situação de corrupção dos gerenciadores 

do pais cesse e o povo torne  se consciente para se unir e exigir tudo que é um direito nato pelo 

simples fato de sermos brasileiros.

As figuras abaixo nos revelam como a Educação em Ação: Psicopedagogia e os Desafios 

do Cotidiano Escolar podem efetivamente transformar a educação.

Que neste pais exista espaço para que a Educação seja primordial e, sobretudo de 

excelente qualidade.
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FIGURA 1- A educação em transformação para melhorar a qualidade de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização deste trabalho torna-se evidente e primordial transformar positivamente 

e promover uma educação mais eficiente e significativa no nosso país.

Lamentavelmente a educação está abandonada é preciso investir a verba destinada a 

educação na evolução do ensino público, todos merecem· uma educação de melhor qualidade, que 

os professores tenham uma formação continua e eficaz, que não faltem recursos e equipamentos 

com tecnologia avançada nas escolas, que os prédios escolares estejam em boas condições de 

uso, que em todos os estabelecimentos de ensino haja a presença do psicopedagogo.

A Psicopedagogia é essencial no cotidiano escolar, pois lança um novo olhar sobre o 

sujeito, sendo o mesmo o centro de toda a ação educativa. O educando é quem dá sentido ã 

existência do processo de ensino e aprendizagem. Que o educando seja valorizado e reconhecido 

enquanto pessoa humana e tenha os seus direitos efetivamente cumpridos. Uma educação de 

qualidade é um direito que realmente deve ser garantido e efetivamente realizado.
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UM BREVE RELATO SOBRE A HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA

ELISANGELA MICHELE DE OLIVEIRA

RESUMO

 O artigo traz uma discussão acerca da legislação que permeiam a lei 10639/03 e que tem como objetivo a valorização 
da História e Cultura Africana e Afro-brasileira e também o combate ao racismo no ambiente escolar, mostrando a 
legislação 10639 que serve como instrumento de luta contra problemas de racismo e discriminação, Pensando na 
formação do professor para mediar os conflitos dentro da escola, para uma sociedade mais justa e igualitária.
 
Palavras-Chave: Racismo; História e Cultura Africana a Afro-brasileira; Escola; Formação do professor.

INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo mostrar a importância da lei 10.639/03 que deve ser 

comprida. Iremos debater sobre o quanto essa lei pode promover na escola, um entendimento 

sobre as relações étnico-raciais e o combate ao racismo para uma educação das relações étnico-

raciais e ensino de história e cultura Afro-brasileira e Africana. Como a legislação por si própria 

dá conta de resgatar a História Africana e Afro Brasileira e ao mesmo tempo dar fim aos conflitos 

gerados pelas práticas racistas, presentes no âmbito educacional? Sozinha a lei não faz nada, 

as escolas, professores e outros profissionais da educação devem estar em formação contínua 

para um melhor entendimento na perspectiva de uma sociedade mais justa, onde os conflitos 

escolares não se fecham os olhos, contribuindo para injustiça social, e sim devem se trabalhar a 

valorização do negro e sua contribuição no Brasil.
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UM BREVE RELATO SOBRE A HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA

    

  Falar de cultura afro-brasileira e africana sem citar a escravidão infelizmente é muito 

difícil, pois está diretamente relaciona a toda uma população que sofreu durante séculos um 

abuso, exploração e violência. Por esse motivo sempre que citamos cultura afro, temos a 

necessidade de mencionar os povos que foram escravizados, sabemos que estes produziram 

a maior parte das riquezas extraídas dos Brasil. O tráfico negreiro transformou a economia em 

toda Europa, o modo como essas pessoas eram transportadas nos porões dos navios, sem 

iluminação, escassez de comida e água, muitos não sobreviviam até chegar ao seu destino Brasil, 

as condições em que estes escravos viviam eram as piores imagináveis, estima-se que negros 

adultos não ultrapassavam 10 anos de vida. Muitas mulheres eram exploradas sexualmente, 

trabalhos domésticos, cozinheiras, arrumadeiras, mucamas, entre outros. É lamentável ter que 

transcrever tais fatos já que o objetivo deste artigo é demonstrar o respeito, admiração, afeição 

por um povo que mudou a trajetória do nosso pais. 

Com base em Rufino Joel (1994 p. 52):

Nem mesmo a campanha abolicionista (1879-1888) encarou o negro como gente. Ela se 
baseou em dois argumentos principais:

1º) Era preciso acabar com a escravidão para modernizar o Brasil (e para os crentes na 
“ cordialidade brasileira” eis aqui um recorde nacional: fomos o último país do mundo a 
abolir a escravidão).

2º) Era preciso acabar com a escravidão para aliviar o sofrimento dos pobres pretos. Ora, 
compaixão pelos pretos é o mesmo que, por exemplo, compaixão pelos pobres macacos, 
que estejam sofrendo de alguma forma. (De passagem lembremos que “macaco” é um 
dos xingamentos preferidos de brancos contra negros.)

De acordo com o autor os negros são facilmente agredidos verbalmente, pois é de 

conhecimento de todos que atitudes como essas são bem comuns no nosso cotidiano. No 

entanto, como pode um ser humano se referir ao seu próximo com tanto descaso? As respostas 

para essa pergunta são diversas, mas que é mais comum é o fato de durante anos ações desse 

tipo não sofriam represarias. Sabemos que muitas vezes são xingados com nomes de animais 

irracionais e que não existe motivos para tais comparações, a não ser uma total falta de empatia, 

amor ao próximo, é comum quando lemos e buscamos informações nos registros históricos, 

xingamentos, superioridade que é obtida com um simples estereótipo imposto pela sociedade 

há séculos atrás, é algo inadmissível em tempos atuais, porém muito frequente. Essa é uma luta 
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que devemos travar contra algo invisível, entretanto enraizado em nossa sociedade.

Em 2003 a lei 10.639/03 decretou que as instituições de ensino no Brasil passem a 

implementar o estudo da história e da cultura Afro-Brasileira e Africana, ou seja, as escolas 

devem se adequar à nova lei, encontrando um modo de redesenhar as aulas e encaixar os 

novos conteúdos exigidos em acordo com os objetivos dessa nova lei, que é contribuir para a 

superação dos preconceitos e atitudes discriminatórias por meios de práticas pedagógicas de 

qualidade, assim, incluindo o estudo das influências africanas.

Implementar a Lei 10.639/03 na escola é uma obrigação da instituição escolar, os quais, 

profissionais da educação devem ser instruídos para esse fim, e mesmo sendo uma obrigação 

carregada de obstáculos, não é uma missão impossível, pois esta nova legislação vem para 

assegurar a construção de uma pedagogia da diversidade, denunciando e combatendo a 

discriminação racial, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de história e geografia: 

 O ensino e aprendizagem estão voltados, inicialmente, para atividades que os alunos pos-
sam compreender as semelhanças e diferenças, as permanências e as transformações no 
modo de vida social, cultural e econômico de sua localidade, no presente e no passado, 
mediante a leitura de diferentes obras humanas (1997, Pag.49). 

Trazer para as aulas o conteúdo da História e da cultura Afro-Brasileira e Africana para 

escola é fazer cumprir o grande objetivo proposta pela nova lei, que é fazer com que possamos 

refletir sobre a discriminação racial, valorizar a diversidade étnica, gerar debates, estimular 

valores e comportamentos de respeito e solidariedade. Para que esses objetivos se cumpram 

é necessário que exista uma educação voltada para diversidade cultural e as relações étnico-

raciais nas escolas. Em 2009 foi aprovado o Plano Nacional das Diretrizes curriculares Nacionais 

para educação das relações Étnico-raciais e para o ensino da história e da cultura Afro-Brasileira 

e Africana (Brasil, 2009).

Incluir-se-ia nesses conteúdos, segundo a lei, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e a contribuição dos negros na formação da sociedade brasileira. Como todas as leis 

existentes no Brasil, a 10639 teve um legado histórico pautado na luta dos negros que remete 

a escravidão, pois desde que o negro entrou no primeiro navio negreiro rumo ao Brasil, na 

condição de escravizado, busca-se a liberdade, o reconhecimento humano e cultural do negro e 

seus descendentes.
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 Esta lei tem uma história. Grupos ligados ao movimento negro e representante da comuni-
dade acadêmica, desde há muito, reivindicam esta inclusão. Para falar apenas da história 
mais recente, houve um período, na década de 90, em que os estudantes de História or-
ganizavam, no ano intermediário aos seus encontros nacionais, um Encontro Nacional de 
História da África. Em partes diferentes do Brasil, distantes em geral dos grandes centros, 
nunca menos de quinhentos estudantes passavam uma semana às voltas com cursos, 
mesas-redondas e atividades ligadas ao tema. Paralelamente, a ANPUH (Associação Na-
cional de Professores Universitários de História) não poucas vezes se pronunciou favo-
rável à inserção de disciplinas de História da África nos cursos universitários de História. 
E outras entidades e grupos, bem como intelectuais e ativistas do movimento docente, 
apresentaram a mesma reivindicação. Ou seja: não se pode em nenhum momento dizer 
que esta lei foi uma criação de um governo sem um movimento prévio que a apoiasse e a 
pusesse na pauta da educação brasileira. Ela resulta de um processo no quais diferentes 
agentes sociais atuaram para que se tornasse realidade, e por acreditarem na importância 
da medida. Claro que a lei não basta. Nenhuma medida legal é suficiente, se não nos de-
bruçarmos sobre ela para refletir e se não nos engajarmos na sua execução. E neste caso, 
em especial, estes dois movimentos se fazem necessários. (LIMA, 2004, p. 84),

A lei então surge como movimento de resistência, contestação, embate, dos negros 

contra as ações que tentam invisibilizá-lo dentro da sociedade brasileira, diminuindo ou tirando a 

importância da cultura negra para a formação do que somos hoje.
Assim, a luz das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, que trata dos conteúdos 
tradicionais das várias disciplinas, em especial o Art. 26ª da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação nacional, (Lei 10.639/2003) – garantindo o que está preconizado desde a Cons-
tituição Federal em seu art. 3, IV, (...) “o preconceito de origem de raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação” e reconhecem que todos são portadores de 
singularidade irredutível e que a formação escolar tem de estar atenta para o desenvolvi-
mento de suas personalidades (Art. 208. IV). (ARRUDA, 2007, p.9)

Então temos clareza que a lei não foi dada, foi conquistada, através da luta política, da 

articulação e do confronto de forças contrárias a qualquer tentativa de ascensão, de igualdade 

dos negros, na sociedade brasileira. 

Outro ponto muito relevante com relação a lei, é que ela é oferecida para o Ensino 

Fundamental e Médio, cujos professores, nas suas graduações, não tiveram ou ainda não tem 

acesso a disciplina de História da África ou temáticas afins. É um grande desafio para a educação 

brasileira, conseguir conciliar essa defasagem de conteúdos de História da África na formação de 

nossos docentes. Eles são a ponte entre o saber e o aluno e como tais, necessitam estar prontos 

para enfrentar os desafios do ensino de História da África e Cultura Africana, devido a toda carga 

de preconceito historicamente conhecida, as politicas públicas deve ofertar formação continuada 

aos professores, em várias áreas de conhecimento, principalmente na História da África.

É um desafio para o professor, pois não foi aprendido em sua época escolar, por esse 

motivo deve ser ofertado curso sobre a cultura Africana nas faculdades, para que o professor 
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entenda o como fazer para ensinar valorizando a cultura Afro Brasileira.

Assim, necessita-se encontrar um viés para trabalhar a lei e buscar os mecanismos que 

facilitem a sua implantação. Isso deve surgir a partir da definição e entendimento do que a lei 

significa para a formação da sociedade brasileira.

A lei 10639 tem um caráter de buscar a valorização da cultura afrodescendente e do negro 

dentro da sociedade brasileira, tendo como foco dessa disseminação e valorização, o espaço 

escolar.

O esclarecimento e a valorização do negro não é papel só da população negra e sim de 

toda a sociedade, sendo branca ou preta.

A lei deve servir para a desconstrução de mecanismos ideológicos, sustentáculos dos 

mitos de inferioridade do negro e da ideologia da democracia racial. Deve apresentar-se como 

ferramenta na luta cotidiana do negro, contra o que chamamos de racismo e todo o conjunto 

de ações que acompanham tal prática. Devemos tomar cuidado ao darmos início à educação 

da História da África e dos afrobrasileiros, no sentido de não cometermos erros históricos e 

levarmos o nosso aluno a conhecimentos tortuosos sobre História e Cultura Africana, a ponto de 

legitimar as idéias preconceituosas, racistas e folclóricas da cultura africana e sua história.

É fundamental para se alcançar um resultado satisfatório para a História do negro brasileiro, 

que se busquem ações políticas na academia, com a abertura de disciplina de História e Cultura 

da África e dos afrodescendentes, nas graduações de Artes, Língua Portuguesa e História.

O professor, frente as situações racistas, tem um papel fundamental, onde ele pode ser um 

articulador contra o racismo na sala de aula ou legitimador das atitudes racistas. Porém, deve-

se ter clareza sobre o papel do professor, a frente dessas questões de combate ao racismo e a 

todo tipo de preconceito. Nem todos os docentes têm a formação necessária para trabalhar com 

tais temas, cabendo a ele um preparo para enfrentar esses conflitos com um olhar formador dos 

educandos, para que possam valorizar a formação de sociedade com a contribuição Africana. 

Um docente diante de uma situação de racismo na sala de aula, ao não manifestar-se 

contrário a aquela situação, poderá estará prejudicando os alunos vítimas desse racismo, não 

podendo se calar em seu papel como educador, deve-se sempre trabalhar a valorização do 

negro no Brasil e no mundo, através da literatura, história, arte, gastronomia e etc.

O combate ao racismo no espaço escolar, não deve ser tarefa exclusiva do professor ou 

aluno negro ou afrodescendente, deve contemplar os não-negros nessa luta, em prol de uma 



242

sociedade solidária, justa e igual. Compreender as diferenças, saber viver em igualdade é o 

grande desafio da educação do século XXI.   

Cabe a instituição escola incluir e valorizar à todos, contando as contribuições dos 

Europeus, Indígenas e Africanos, sem valorizar a contribuição de um e desmerecer outro, deve-

se ter orgulho da formação da população brasileira, somos um país com muita diversidade, 

sendo um país rico culturalmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A postura do professor é imprescindível para uma educação que valoriza o povo negro, 

que diga não ao racismo e preconceito, que tenha atividade que mostre não só do dia 20 de 

novembro, e sim o ano todo, a valorização e contribuições dos Africanos e Afro descendentes, 

mostrando sua luta para uma liberdade conquistada com muita luta.

Cabe perceber, o papel do professor dentro da intermediação das relações raciais na 

escola, cuja importância está no fato do professor ser agente construtor de saberes científicos 

e com o uso desses saberes, o docente deve perceber no cotidiano escolar os conflitos raciais 

entre seus alunos.

O professor pode e deve fazer o inverso do que fez a história durante séculos com relação 

a cultura e história do negro e do índio, porém deve-se dar a esse professor os mecanismos 

para isso. O professor deve estar seguro daquilo que irá falar. Nesse sentido a lei 10639 e a lei 

11465 devem seguir como parâmetros ao professor na busca de condições para que ele possa 

encontrar subsídios para a sua prática. É necessário que o professor sinta confiança com relação 

ao seu trabalho, aquilo que ele define como importante para poder fazer o seu papel.
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MUDANÇAS NECESSÁRIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA COM RELAÇÃO AO ACESSO À 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS

ESTER LOURENÇO DE ARAÚJO SANTOS 

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar formas de se manter informado culturalmente em tempos de pandemia, 
abordando os problemas causados pela pandemia na apresentação de cultura a social e apresentando recursos 
que ajudam na solução desses problemas. Serão abordados dados da pandemia de COVID-19, onde afetou as 
instituições que sobrevivem de cultura e quais foram os recursos utilizados para solucionar esses problemas, tendo 
em vista que geralmente os museus e casas de cultura costumam ter um amplo número de visitas diário, o que 
não pode ocorrer em tempos de pandemia. Sendo assim a metodologia usada é de caráter informativo, analisando 
a importância de novas estratégias e novas tecnologias até mesmo em locais onde o que predomina é a história.

Palavras-Chave: Pandemia; Documentos históricos; Museus; Visita virtual; COVID-19.

INTRODUÇÃO

O presente artigo foi elaborado a partir de estudos que abordam a necessidade de novos 

recursos em museus e casas de cultura frente as restrições por conta do COVID-19.

O presente estudo será dividido de acordo com os fatos, apresentando a realidade dos 

museus e casas de cultura antes e durante a pandemia de COVID-19, tendo em vista as regras 

e protocolos de segurança para que o vírus não se prolifere.

Conclui-se o estudo com a importância de se adequar ao tempo em que vivemos, a 

importância das novas tecnologias a favor do não contágio, a importância de equipes de estudo 

em todas as esferas para trilhar a necessidade de cada local, para que a pandemia não interfira 

na cultura de toda a população.
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MUDANÇAS NECESSÁRIAS

Diante da pandemia o segmento cultural enfrentou um grande problema financeiro, museus 

e casas de cultura foram fechados fazendo com que afetasse diretamente seus funcionários 

além disso afetou também a educação que não teve mais amplo acesso a esses locais.

Tendo em vista toda essa crise no mundo as entidades ligadas a cultura passaram a 

estudar uma forma de reverter essa situação.

O Governo Federal publicou em 22 de abril, a Instrução Normativa nº 05/2020. Que vem 

para execução e prestação de contas dos projetos financiados por meio dos mecanismos de 

incentivo da Lei Rouanet.

Segundo Olívia Bonan (2020) a liberação e movimentação de recursos captados poderão 

ser movimentados em conta bancária, mesmo antes do projeto atingir a captação mínima imposta 

pelo art. 30 da IN nº 02/2019 (20% do orçamento homologado ou, no caso de Planos Anuais, 

1/12).

Para isso, basta apresentar, no sistema Salic, solicitação acompanhada de justificativa 

que esclareça o impacto e a iminência da liberação de recursos em razão da pandemia.

PRAZOS DE CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO

Os projetos que possuem prazo de captação de recursos e prazo de execução do 

projeto inferiores a dezembro de 2020 terão tais prazos prorrogados automaticamente até 31 de 

dezembro de 2020.

ALTERAÇÕES

Alterações no projeto poderão ser solicitadas, via Salic, a qualquer tempo e 

independentemente do montante de recursos captados.

Antes, conforme o art. 36 da IN nº 02/2019, era imprescindível apresentar solicitação com, 

no mínimo, 30 dias de antecedência do início da execução da meta ou ação a ser alterada. A 

solicitação somente seria analisada pelo órgão responsável após a liberação de movimentação 

dos recursos.
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Como exemplo, caso um proponente precise modificar, em razão da Covid-19, o título de 

uma exposição de artes visuais que irá realizar ou itens de seu orçamento, não será necessário 

levar em conta a data de abertura desse evento, nem mesmo se já foram captados os valores 

mínimos que permitem ao proponente movimentar a conta corrente.

O Ministério continua tendo prazo de 30 dias para análise do pedido e outras regras 

relativas ao assunto permanecem em vigor, com destaque:

Alterações orçamentárias dentro do limite de 50% do item não precisam de autorização 

do Ministério, enquanto alterações acima do referido limite de 50% ou inclusão de novos itens 

necessitam de autorização;

Não é possível aumentar o valor aprovado para aqueles itens que tem limite legal, tais 

como custos de divulgação e custos administrativos (veja os artigos 9 a 14 da IN nº 02/2019); e

Solicitação de redução de valor homologado para execução precisa ser acompanhada de 

justificativa e não pode ser superior a 50% (veja os artigos 36, 37 e 29 da IN nº 02/2019).

Estão proibidas, porém, solicitações referentes à alteração do objeto (isto é, seu tema ou 

finalidade) ou enquadramento (benefícios do artigo 18 ou 26 da Lei Rouanet) já aprovados.

COMPROVAÇÃO FINANCEIRA

Tal como já determinava a IN anterior, a comprovação de execução das ações deverá ser 

realizada pelo proponente, via Salic, à medida que as despesas tiverem sido lançadas no extrato 

bancário, anexando os documentos comprobatórios.

Entretanto, na impossibilidade de realizar tal comprovação, o proponente terá a prerrogativa 

de informar e justificar as ocorrências, bem como inserir os documentos pertinentes, na aba 

“Relatório de Cumprimento de Objeto”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A apresentação da prestação de contas daqueles projetos que, em razão da Covid-19, 

foram adiados, parcialmente executados ou tiveram uma ou mais ações canceladas, deverá ser 

acompanhada das seguintes informações e documentos:

Razões do adiamento da execução ou execução parcial; Itens e comprovantes de despesas 
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não previstas; e Relatório demonstrando a nova proporção do objeto, metas, contrapartidas 

sociais, plano de distribuição e ampliação de acesso, em razão da alteração do orçamento pelas 

despesas não previstas.

O proponente deve continuar levando em consideração as regras relativas à prestação 

de contas previstas nos artigos 47 a 50 da IN nº 02/2019, sabendo que, conforme as regras 

publicadas hoje, na avaliação dos resultados os técnicos do Ministério deverão considerar 

excepcionalidades e o princípio da razoabilidade.

ALCANCE DAS NOVAS REGRAS

A Instrução Normativa é válida para todos os projetos impactados pela Covid-19.

Muitos proponentes de projetos terão que alterar cronogramas, adiar ações, prorrogar 

prazos e reduzir orçamentos. A flexibilização de algumas regras, agora consolidadas em Instrução 

Normativa, traz maior segurança jurídica às decisões das instituições que gerenciam projetos 

culturais. Contudo, ainda não é possível afirmar que a nova Instrução será capaz de mitigar o 

impacto da crise do novo Coronavírus no setor da cultura.

Sendo assim o investimento em museus virtuais e visitas online as casas de cultura 

cresceu, pois foi o melhor método para diminuir os riscos do COVID-19.

O museu virtual é algo muito novo na museologia. Ele surgiu a partir da década de 90 

do século XX. Somente a partir de 1994, que os museus começam a ser apresentado de forma 

virtual.

A visita a um museu virtual pode ser feita por meio de fotografias em 360 graus e 

panorâmicas do museu físico, além disso alguns museus como por exemplo o museu do Ipiranga 

trás a visita virtual com um layout parecido ao de um jogo, ideal para as escolas de educação 

básica.

A restituição da propriedade cultural é, portanto, um ato de devolver partes significativas 
da alma das culturas. É uma mão aberta para o Outro, um ato simbólico que revela a von-
tade de desenvolver o diálogo intercultural e estabelecer novas formas de relacionamento 
entre os grupos culturais (SCHEINER, 2010, pg. 35).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera que a pandemia do COVID-19 afetou diretamente a cultura tanto financeiramente 

como nos aspectos educacionais que afetam os estudantes pela falta de conteúdo. Muitas 

pessoas perderam seus empregos e estão temporariamente sendo substituídos pela tecnologia.

Essas visitas online fizeram com que as pessoas tenham mais acesso à cultura, porém 

menos informação e riqueza de detalhes pois o bom de ir a um museu é ter um guia orientando 

o passeio e contando as histórias que fazem parte dos nossos ancestrais.
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O BRINCAR COMO PROMOÇÃO À SAÚDE

FERNANDA MACHADO FRANCO

RESUMO

Esta pesquisa bibliográfica exploratória trata da importância de uma brinquedoteca hospitalar na contribuição à 
recuperação das crianças hospitalizadas. O objetivo foi analisar como estão sendo aplicadas as práticas lúdicas 
nesse espaço hospitalar. O presente trabalho aborda desde a concepção e surgimento da brinquedoteca num 
contexto global, até a importância da brincadeira como promoção à saúde e como ela traz inúmeros benefícios para 
a qualidade de vida das crianças, desde que sejam bem aplicadas. Os resultados desta pesquisa mostraram que 
a brinquedoteca hospitalar tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento biopsicossocial da criança 
hospitalizada, influenciando também na sua cura.

Palavras-Chave: Brinquedoteca; Hospitalização; Criança; Saúde; Educação.

INTRODUÇÃO

No decorrer da história universal, desde a antiguidade até os dias atuais, evidenciam-se 

teorias e práticas que abrangem o acesso aos conhecimentos, dentre as quais, as atividades 

lúdicas sempre estiveram presentes como parte integrante do desenvolvimento do indivíduo, de 

uma forma geral

Na Grécia, por exemplo, o lúdico era praticado através dos jogos ligados a vida olímpica, 

pois crianças brincavam e, ao mesmo tempo, aprendiam sobre os ensinamentos dessa prática 

dentro de sua cultura. Segundo Brougére (2001), cada cultura dispõe de um “banco” de imagens 

consideradas como expressivas dentro de um espaço cultural. E é com essas imagens que a 

criança poderia se expressar e captar novas produções.

A palavra “lúdico” provém do latim “ludus” que, do ponto de vista etimológico, significa jogos, 

brinquedos e brincadeiras. Miranda (2001) faz uma inferência ao lúdico em que este abrange 
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todas as atividades, as quais têm sentido de jogos, divertimentos e brinquedos. Sendo assim, 

hoje a ludicidade é praticada em vários ambientes, levando em consideração o desenvolvimento 

infantil.

A problemática da pesquisa está na compreensão de como vem sendo utilizado o lúdico 

no hospital, em relação, à melhoria da saúde das crianças enfermas.

Para que ocorresse a elaboração deste trabalho foi feito um levantamento bibliográfico, ou 

seja, com o estudo de vários autores; aplicação de Entrevistas Semi-Estruturadas; Observações 

e Conversas Informais no lócus da pesquisa, que foi meramente bibliográfica exploratória.

A ludicidade no processo de desenvolvimento da criança é discutida por vários autores, 

os quais defendem visões diferenciadas, mas com o mesmo objetivo: que as atividades lúdicas 

propiciam conhecimentos físico, social e mental do individuo. Dentre os vários estudiosos da área, 

podem ser citados como norteadores desta pesquisa: Jean Piaget, Tizuko Morchida Kishimoto, 

Nylse Helena Silva Cunha e Santa Marli Pires dos Santos.

Para Piaget (apud NICOLAU, 1987 p. 49), “[...] a criança é um ser dinâmico que a todo o 

momento interage com a realidade, fazendo com que construa estruturas mentais organizadas”.

A criança, através do lúdico, entra em contato com a realidade que a cerca fazendo da 

imaginação e do ato de brincar uma interação com o meio ambiente, adquirindo, nesse trajeto, 

conhecimentos preciosos à sua maturidade.

Piaget (apud KISHIMOTO, 2000 p. 59), relata que: “Quando a criança brinca assimila o 

mundo a sua maneira [...], pois a interação com o objeto não depende de sua natureza, mas da 

função que a criança lhe atribui”. Este ato, para Piaget, é considerado como o Período Simbólico 

ou Jogo do Faz-de-conta, em que a criança representa papéis.

Kishimoto (1997) faz uma grande relevância ao brinquedo e ao brincar, salientando que, é 

através destes que a criança aprende a reproduzir seu cotidiano, pois o brinquedo é suporte para 

a brincadeira e, consequentemente, auxilia no desenvolvimento da criança.

Já Cunha (2001), vem abordar a infância e a função da brinquedoteca, em que esta última 

configura-se como um espaço destinado à brincadeira, onde a criança brinca sossegada, sem 

cobrança e sem sentir que está perdendo tempo, estimulando sua auto-estima e o processo 

sócio-cognitivo.

Santos (2000) por sua vez, vem frisar sobre a brinquedoteca em diferentes contextos, 

dentre os quais, encontra-se a hospitalar, cujo real objetivo é atender a criança hospitalizada 
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através da terapia, com atividades lúdicas e de estimulação Psicomotora, visando atenuar as 

seqüelas emocionais decorrentes da hospitalização.

O texto apresentado encontra-se em uma linguagem simples, acessível e de fácil 

entendimento, mostrando de forma clara como se dá a contribuição da ludicidade em uma 

brinquedoteca hospitalar para as crianças internadas e como ela pode influenciar no processo 

da aprendizagem e da cura.

Mediante isso, o trabalho de Conclusão de Curso está organizado da seguinte forma:

Primeiramente são enfatizados a concepção, o surgimento da brinquedoteca e sua 

importância para o desenvolvimento da criança através da ludicidade que se dá através dos jogos, 

brinquedos e brincadeiras, buscando-se conceituar cada um, dentro de suas singularidades. 

Também é abordado o brinquedo como suporte para o aprendizado, abrangendo às fases do 

desenvolvimento infantil e o papel do brinquedista, o qual é mediador das ações lúdicas, em 

espaços destinado ao brincar.

Logo em seguida é dado enfoque ao brincar como uma promoção a saúde, sendo 

necessário tecer alguns comentários acerca da criança e da hospitalização, bem como, sobre 

os motivos e problemas que influenciam nesse processo. Além do quê, é abordado também o 

processo de recuperação das crianças tendo o brincar como principal ferramenta de apoio. 

Concluo este trabalho, em meio a um parecer que venha contribuir com o entendimento do 

trabalho e um possível encaminhamento posterior para novos estudos acerca da brinquedoteca 

em ambientes hospitalares.

O BRINCAR COMO PROMOÇÃO À SAÚDE

Antigamente pensava-se que o tratamento de doenças estava relacionado apenas com 

exames clínicos, remédios e outros procedimentos médicos, que muitas vezes interferem mais 

ainda na cura do paciente. Isto acontece porque não se uma preocupação com o emocional, ou 

seja, o psicológico da pessoa enferma não era levado em consideração.

Com vários estudos desenvolvidos na área da saúde, foi observado que não só o fator 

remédio contribui para a cura, mas outras ações devem ser levadas em consideração. Deste 

modo, Capra (2001, p. 308) diz que “A doença não é considerada um agente intruso, mas o 

resultado de um conjunto de causas que culminam em desarmonia e desequilíbrio”. Nesse 
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âmbito, o processo de cura de determinada doença não se deve restringir apenas em cuidar do 

corpo físico, mas do aspecto emotivo e psíquico do individuo. Nesse aspecto, várias iniciativas 

vêm sendo adotadas pelos hospitais, na busca da cura mais eficaz, pode-se citar: as terapias, as 

fisioterapias, atendimentos psicológicos, psicopedagógicos entre outros.

Outras iniciativas mais recentes que ocorrem também no contexto hospitalar incluem 

o processo educacional, que trabalha principalmente com jovens e crianças internadas em 

hospitais e alas pediátricas de todo o país, com o objetivo de oferece-lhes uma atenção ao que 

exige o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069, aprovado em 1990 -, o qual reconhece 

e regulariza o direito a educação - formal e não-formal - a todas as crianças e jovens, inclusive 

as que se encontram em tratamento de saúde hospitalar.

Dentre essas iniciativas, vale ressaltar o processo lúdico usado também em vários hospitais 

como forma de integrar a criança ao ambiente hospitalar, de maneira que não afete diretamente 

seu cotidiano. Pois através do brincar a criança interage com o meio em que estar inserida de 

forma prazerosa sem perder a sua essência de criança.

Segundo Friedmann (2002), o brincar surge como oportunidade para o resgate dos nossos 

valores essenciais enquanto seres humanos e como potenciais para cura psíquica e física. Nesse 

sentido, a atividade que envolve a ação lúdica - que se faz pelos brinquedos e as brincadeiras - 

tem múltiplas funções na vida do indivíduo que brinca.

Com isso, observa-se que o brincar pode ser visto como mais uma ferramenta capaz 

de contribuir no processo de reabilitação e cura da criança, uma vez que, a brincadeira é 

uma atividade essencial para que as crianças possam equilibrar suas tensões, trabalhar suas 

necessidades cognitivas, psicológicas, dando suporte para a criação de conhecimento e de 

desenvolvimento das estruturas mentais, na medida em que estabelece uma relação com o 

brinquedo e a atividade lúdica, como podemos ver a seguir.

A CRIANÇA E O PROCESSO DA HOSPITALIZAÇÃO 

Verifica-se atualmente, que os conceitos de saúde e doença foram se modificando. 

Segundo Mitre (2000), a doença, por muito tempo, foi compreendida apenas em razão de suas 

propriedades físicas e químicas. Em outras palavras, não se fazia relação desta com os fatores 

psicológicos e sociológicos, inerentes ao bem-estar do indivíduo. No caso dos atendimentos 
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hospitalares, existia uma preocupação voltada apenas para o aspecto biológico, ou seja, para a 

doença em si.

Por conseguinte, muitos profissionais incluíam no conceito de saúde somente o bem-

estar físico do doente, menosprezando os aspectos mentais, e sociais. Isso se justifica pelo fato 

de não saberem lidar, nem considerar todos os aspectos do indivíduo, apoiando-se apenas no 

conhecimento acerca da doença e da técnica.

No entanto, levar em consideração somente o lado físico do doente é realizar tratamento 

de forma superficial, deixando de lado causas psíquicas e outras decorrentes de problemas 

sociais como a falta de alimentação adequada, educação, entre outros.

Nesse contexto cabe refletir o que dizem Cunha e Viegas (2003, p.11),

É fundamental lembrar que a vida da criança, seu crescimento e desenvolvimento físico, 
mental, emocional e social, não estacionam, mas continuam evoluindo durante a interna-
ção no hospital. A hospitalização, impedindo suas atividades normais junto à família e dos 
amigos, na escola e em tudo que faz parte do seu dia-a-dia, quebra o ritmo pode modificar 
a criança (...).

Atualmente, observa-se que há uma atenção direcionada também para o doente, isto é, 

para o sujeito em suas dimensões biológico, psicológico e social. Nesses termos, consideram-

se no processo da cura os fatores interpessoais, os quais ajudam na reabilitação do doente, 

levando em consideração que este é uma pessoa humana, com características e personalidades 

próprias, haja vista que, num contexto global, a Organização Mundial de Saúde afirma que “[...] 

a saúde deve ser vista como um bem-estar físico, mental e social”.

Ao mesmo tempo, muito se vem discutindo, principalmente na área da medicina e 

psicologia, sobre as consequências da privação sofrida pela criança hospitalizada durante o 

período de internação. Pois, a falta de contato social, distanciamento dos familiares, a ausência de 

brinquedos, brincadeiras e da própria escolarização no ambiente hospitalar, geram perturbações 

sociais, físicas e cognitivas que afetam a vida da criança internada.

Nessa perspectiva, segundo Mitre (2000), o brincar aparece como uma possibilidade de 

expressões de sentimentos, preferências, receios e hábitos que podem mediar o mundo familiar 

e a situação nova ou ameaçadora para a criança. Sabe-se que tais experiências desconhecidas 

podem ser agradáveis ou desagradáveis, dependendo, pois, da maneira como o ambiente é 

apresentado.
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Muitos autores, a exemplo de Kudo e Pierre (1990), Novaes (1998), Roza (1997) e 

Santos vêm apontando para a importância da presença da atividade lúdica durante o período de 

adoecimento e internação hospitalar de crianças. “O brincar passa a ser visto como uma etapa 

terapêutica capaz de promover não só a continuidade do desenvolvimento infantil, como também 

a possibilidade de, através dele, a criança melhor elaborar esse momento específico que vive” 

(MITRE, 200, p. 3).

Portanto, para discutir a promoção do brincar na hospitalização da criança, é preciso 

entender as causas e as consequências que a mesma traz a este público, bem como, o significado 

de sua intervenção para os profissionais da saúde que atuam direta ou indiretamente nesse 

campo. Tal ênfase será dada no item seguinte.

MOTIVOS DA HOSPITALIZAÇÃO

A internação é feita para possibilitar o diagnóstico e tratamento de doenças mais complexas, 

por meio de recursos técnicos e acompanhamento integral.

Para Roza (1997), a hospitalização na infância pode se configurar como uma experiência 

potencialmente traumática. Ela afasta a criança do seu cotidiano, do ambiente familiar e promove 

um confronto com a dor, com a limitação física e com a passividade. Essa confrontação leva, na 

maioria das vezes, aos sentimentos de culpa, punição e medo da morte.

Para dar conta de internalizar essa experiência - que é a internação -, é necessário que 

a criança disponha de instrumentos de seu domínio e conhecimento. Nessa perspectiva, nada 

melhor do que jogos, brinquedos e brincadeiras para amenizar o sofrimento da internação, 

inserindo-a num contexto, visto como “natural“ dela, que é o brincar. Dessa forma, o brincar 

surge como uma possibilidade de modificar o cotidiano da internação, pois através de um 

movimento pendular entre o mundo real e o mundo imaginário a criança transpõe as barreiras do 

adoecimento e os limites de tempo e espaço.

PROBLEMAS QUE OCORREM DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO

Estudos têm mostrado que, nos primeiros dois anos de vida, a criança hospitalizada tem 

a sensação de estar sendo abandonada pelos pais. Entre 4 e 5 anos, sente esta nova situação 
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como castigo por alguma falha que tenha cometido. Já dos 10 aos 12 anos, possui uma profunda 

ansiedade e medo da morte.

De acordo com Cunha e Viegas, (2003), a internação, seja em quarto individual ou 

enfermaria - com pessoas diferentes e muitas vezes em companhia de outros pacientes em 

estado grave, com rotinas não habituais, horários rígidos e sono interrompido para avaliação de 

temperatura corporal e outros exames clínicos -, causa na criança ansiedade, dor e fantasia.

Nesse aspecto, nem sempre é fácil a adaptação da criança no ambiente hospitalar, pois 

são comuns os choros, a revolta, a agressividade, o silêncio, a recusa da alimentação, apatia ou 

até mesmo não-aceitação do espaço; o que pode evoluir para um quadro depressivo. Logo, caso 

a criança não receba um atendimento que prime pela sua saúde global, a hospitalização poderá 

lhe causar graves alterações emocionais, físicas e intelectuais.

Para prevenir tais danos, a humanização dos hospitais é muito importante, pois não é 

satisfatório promover a saúde apenas por meio de remédios, cuidando nesse caso só do fator 

biológico como foi visto anteriormente. É preciso que sejam levados em consideração os fatores, 

psicológicos, cognitivos e sociais da criança, sendo a ação lúdica desenvolvida na brinquedoteca 

hospitalar, um dos recursos eficientes também na promoção da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O brinquedo é a essência da infância e o veículo de crescimento. É um meio que possibilita 

a criança explorar, descobrir, entender e conhecer o mundo a sua maneira e a sua forma de 

reagir.

No processo de desenvolvimento deste estudo, procurei conhecer como a brincadeira e o 

brincar estão dando suporte para a concretização de ações lúdicas na brinquedoteca “Amiga da 

Criança” e como esta vem contribuindo para uma melhor recuperação das crianças internadas 

na Pediatria do ICR.

Sendo que a brinquedoteca é, antes de mais nada, um espaço de valorização da ludicidade, 

é através do brincar que a criança vai, aos poucos, organizando suas relações emocionais e 

desenvolvendo suas relações sociais, aprende a conhecer melhor e aceitar a existência de outra 

criança, principalmente em um ambiente hospitalar que é diferente de seu contexto habitual.

Atividades lúdicas psicomotoras, grafomotoras, as festas comemorativas, além do teatro, 



257

o audiovisual e as oficinas. Tudo isso faz com que o processo de  hospitalização seja bem 

menos traumatizante, em um ambiente lúdico, acolhedor, onde a educação acontece valorizando 

e respeitando o que a criança mais gosta, que é brincar.

Com tais atividades é diminuído o estresse, a agitação, a angústia da espera e o medo 

que ocorre na utilização dos procedimentos hospitalares. Quando a criança brinca o espaço é 

dela e o único lugar do hospital que lhe dar prazer é a brinquedoteca. A qual tem auxiliado, por 

meio do suporte lúdico, a amenizar o doloroso processo do tratamento hospitalar.

É inegável a importância da brinquedoteca hospitalar, o grande problema é que a maioria 

dos médicos desconhece seu valor, sobretudo aqueles que tratam de crianças, os pediatras. 

Nessa perspectiva, espero que a pesquisa aqui apresentada contribua para reflexões, desperte 

o interesse de profissionais de saúde e daqueles que desejam atuar em ambiente hospitalar. 

Além de servir para subsidiar futuros trabalhos científicos.

E o mesmo contribuiu para mim como futura pedagoga, para que possa enxergar que 

todas as crianças tem o direito de brincar e se divertir, independente de suas limitações, e que 

a brincadeira pode contribuir para um maior crescimento e desenvolvimento da capacidade 

intelectual de cada um, e que, mesmo em condições adversas, as crianças podem desenvolver 

suas potencialidades de forma a crescerem e se tornarem adultos mais capacitados e 

desenvolvidos tanto física como psicologicamente, em todos os sentidos.
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O QUE É LUDOTERAPIA?

FLAVIA MICHAELA ANASTACIO

RESUMO

Este estudo tem como objetivo mostrar como a prática do brincar é muito mais do que uma simples atividade 
de lazer. Por meio da ludoterapia, são encontrados inúmeros benefícios principalmente para o desenvolvimento 
infantil. Por meio de autores especializados, os jogos são analisados para mostrar qual a melhor maneira de serem 
aplicados na educação infantil, sempre buscando o melhor aproveitamento da criança nas instituições de ensino. 
Este trabalho também propõe analisar o processo de hospitalização infantil que muitas vezes é vivido de forma 
traumática pelas crianças. É neste aspecto que a ludoterapia entra como um agente facilitador deste processo. O 
estudo de teóricos mostra que a internação pode sim ser um momento menos traumático para a criança quando ela 
encontra no hospital um ambiente estimulador e de liberdade proporcionado pelo brincar.

Palavras-Chave: Ludoterapia; Desenvolvimento Infantil; Educação Infantil; Hospitalização Infantil .

INTRODUÇÃO

Conhecida por diversos nomes - Ludoterapia Não-Diretiva (AXLINE, 1947/1984, 1969/1993), 

Ludoterapia Centrada no Cliente (DORFMAN, 1951/1992), Ludoterapia na Abordagem Centrada 

na Pessoa (GARCIA, 2002) e Ludoterapia Centrada na Criança1 (BRANCO, 2001; LANDRETH, 

1991/2002; BRITO, 2008; COCHRAN, 2010; VANFLEET, SYWULAK & SNISCAK, 2010) -, essa 

prática tem ganhado cada vez mais força em se tratando do desenvolvimento infantil.

Trata-se de uma forma de terapia destinada a crianças que usa o brincar como forma 

de ajudá-los a resolver situações ou dificuldades. Vinda da palavra inglesa play-therapy, ou, 

em tradução livre, “terapia pelo brincar”, apresenta esse brincar de maneira diferente do que 

estamos acostumados. Trata-se de “… uma relação interpessoal dinâmica entre a criança e um 
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profissional treinado, que providencia a esta um conjunto variado de brinquedos e uma relação 

terapêutica segura de forma que possa expressar e explorar plenamente os seus sentimentos, 

pensamentos, experiências, comportamentos através do seu meio natural de comunicação: o 

brincar.” (LANDRETH, 2002, p. 16). 

Para começar, a partir dos estudos de teóricos como Rousseau, Landreth e Dorfman, 

são mostrados os antecedentes e como, a partir de estudos e pesquisas, chegou-se ao estágio 

em que a ludoterapia se encontra atualmente. Descrevem-se a Ludoterapia Psicanalítica, a 

Ludoterapia da Liberação e a Ludoterapia de Relacionamento.

Na sequência é apresentado um histórico do brincar, desde os tempos em que as crianças 

eram consideradas meras miniaturas de seres humanos, sem importância no convívio social. Foi 

a partir do século XVII que Rousseau passou a defender a criança como portadora de natureza 

própria, com o direito de ser desenvolvida. Passa-se, então a analisar a importância dos jogos e 

brincadeiras na infância.

O brincar deixa de ser visto como um simples passatempo. É considerado uma forma de 

linguagem e de atividade complexa, que envolve a criança física, mental, social e emocionalmente, 

revelando os seus sentimentos, experiências e reações a essas mesmas experiências. 

A partir de Piaget, Lopes, Kammi, Friedmann, Rosamilha e Hishimoto, mostram-se as 

principais classificações do brincar para, em seguida, apresentar os mais diversos benefícios da 

ludoterapia no desenvolvimento infantil. A brincadeira, por exemplo, permite pensar, construir, 

decidir, experimentar, sentir emoções, cooperar, descobrir, aceitar limites, competir. 

Para finalizar, são mostradas as contribuições da ludoterapia no processo de hospitalização 

infantil, momento em que a criança vive experiências desagradáveis e precisa conviver 

temporariamente com pessoas diferentes das quais está acostumada e em um ambiente 

estranho, o que pode vir a deixá-la confusa, agitada e em uma situação de crise.

E é neste momento que o brincar pode fazer toda a diferença. Os jogos e brincadeiras, 

como afirmam especialistas na área, trazem uma repercussão positiva para essas crianças. 

Fica provado que usados no contexto hospitalar, os recursos lúdicos fazem as crianças 

recuperarem a capacidade de adaptação diante de transformações que ocorrem a partir de sua 

admissão na instituição. O brincar é efetivo na redução da tensão, da raiva, da frustração e da 

ansiedade, além de servir como fator de proteção.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

É importante mostrar como a ludoterapia começou, a partir das primeiras ideias sobre 

a importância do brincar e o início do uso terapêutico do brincar. Ainda no século XVIII, de 

acordo com Landreth (2002[1991]), Rousseau (na obra “Émile”) escreveu sobre a importância 

da observação do brincar infantil para o aprendizado e entendimento sobre a criança. Ressaltou 

ainda, na mesma obra, que a criança não deveria ser considerada um adulto em miniatura. 

Os escritos desse autor mostram uma “compreensão sensível” (LANDRETH, 2002[1991], 

p. 27) do mundo infantil. Como antecedentes históricos da LCC, serão abordados três movimentos 

de desenvolvimento da ludoterapia: a ludoterapia psicanalítica, a ludoterapia da libertação e a 

ludoterapia de relacionamento. A primeira e a última, em especial, influenciaram significativamente 

a perspectiva rogeriana e os conceitos que compõem a ludoterapia na TCC. 

Sobre essas influências, Dorfman (1992[1951], p. 272) pontua que dos freudianos, 

mantiveram-se os conceitos do significado de comportamentos aparentemente imotivados, da 

permissividade e da catarse, da repressão e do brinquedo como sendo a linguagem natural 

da criança. Dos rankianos vieram a abordagem relativamente não-histórica, o atenuamento da 

posição de autoridade do terapeuta, a ênfase na resposta a sentimentos expressos e não a um 

conteúdo específico e a permissão para que a criança utilizasse a hora terapêutica da maneira 

como quisesse. 

LUDOTERAPIA PSICANALÍTICA 

Foi na psicanálise que apareceu o primeiro caso publicado sobre o uso terapêutico do 

brincar e uma proposta de acompanhamento psicológico infantil.  Em O pequeno Hans (datado 

de 1909), Freud atribuía dificuldades infantis a questões emocionais (LANDRETH, 2002[1991]). 

A Ludoterapia na psicanálise, segundo Dorfman (1992[1951]), surgiu nas tentativas de aplicação 

da teoria psicanalítica em crianças.

Landreth (2002[1991]) aponta, como primeira continuadora do trabalho de Freud com 

Hans, Hermine Hug-Hellmuth e suas considerações sobre o brincar como fundamentais na 

análise infantil. Essa autora não chegou a formular uma teoria terapêutica específica, mas 

chamou a atenção para a dificuldade de aplicar os métodos da análise de adultos com crianças. 
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Dando prosseguimento às formulações sobre o atendimento psicanalítico com crianças, 

Melanie Klein e Anna Freud também contribuíram para o desenvolvimento desta perspectiva 

de atendimento. Ambas publicaram suas idéias praticamente no mesmo período (LANDRETH, 

2002[1991]; DORFMAN, 1992[1951]). 

Klein começou a utilizar a técnica do brincar como forma de análise com crianças abaixo 

dos seis anos. Em sua proposta, o brincar daria ao analista o acesso direto ao inconsciente 

da criança, assim como a associação livre no atendimento de adultos. Os dados que a criança 

expressaria seriam, então, interpretados. 

A autora considera o brincar como uma maneira de encorajar a criança a expressar suas 

fantasias, seus medos e suas ansiedades. Trazer esses elementos para a relação analista-criança 

significaria, para Klein, um retorno à origem desses elementos e à relação com os primeiros 

objetos de amor – a mãe ou aos pais. 

Re-experimentar essas emoções e entendê-las diminuiria a ansiedade da criança e 

dariam a ela uma noção do valor da análise (LANDRETH, 2002[1991]). De acordo com Dorfman 

(1992[1951]), Klein objetivava criar uma motivação pessoal na criança para que ela continuasse 

a terapia, em vez de contar apenas com as ordens dadas por seus pais. 

Os brinquedos usados por Klein para a sua “Ludoanálise” (DORFMAN, 1992[1951]) eram 

simples, não estruturados e não mecânicos. Ela tinha o costume de guardar os brinquedos em 

uma gaveta, o que representaria a privacidade de sua relação, como terapeuta, com a criança. 

Sobre as limitações de seu processo psicanalítico com a criança, Klein promovia 

oportunidades para que a criança vivenciasse suas fantasias agressivas de outras maneiras, 

inclusive com ataques verbais à terapeuta (LANDRETH, 2002[1991]). 

Já Anna Freud usava o brinquedo como ferramenta para estimular a criança a formar uma 

aliança com a analista (DORFMAN, 1992[1951]). Dessa forma, o brinquedo não seria central para 

o processo da criança, mas sim um “procedimento preliminar ao verdadeiro trabalho de análise” 

(p. 270). Suas interpretações da brincadeira infantil eram mínimas, pois ela não compreendia 

todas as situações de brincadeira como simbólicas, mas sim como meras repetições conscientes 

de experiências recentes. 

A psicanalista destacava a importância de se desenvolver um relacionamento emocional 

com a criança antes de interpretar as motivações inconscientes por trás da brincadeira infantil 

(LANDRETH, 2002[1991]). Assim, a autora evitava oferecer interpretações diretas relativas ao 
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real significado da brincadeira até que ela tivesse um grande conhecimento da criança, a partir 

das observações desta e das entrevistas com os pais. 

O que Melanie Klein e Anna Freud tinham em comum, ainda segundo Landreth (2002[1991]) 

era o fato de ambas acreditarem que seria fundamental descobrir sobre o passado e reforçar o 

ego da criança, além de que a brincadeira seria uma maneira da criança se expressar com mais 

liberdade. 

LUDOTERAPIA DA LIBERAÇÃO

David Levy foi o autor do segundo movimento em ludoterapia: uma abordagem para 

crianças que vivenciaram situações específicas de stress. Nessa proposta, não havia necessidade 

de interpretação, mas a crença do efeito de liberação das tensões emocionais a partir do brincar 

(LANDRETH, 2002[1991]).

Inicialmente, o terapeuta deixava que a criança brincasse livremente para que se 

familiarizasse com os brinquedos e com o terapeuta. Após esse primeiro momento, o papel do 

terapeuta seria o de recriar, com brinquedos selecionados, a experiência que gerava ansiedade na 

criança. Em alguns momentos, seria permitida à criança a seleção da brincadeira. Esse processo 

permitiria que a criança mudasse de um papel passivo para um papel ativo nas brincadeiras. 

Uma ferramenta para isso seriam as reflexões do terapeuta acerca das expressões verbais e não 

verbais da criança (LANDRETH, 2002[1991]). 

Com base no exposto acima, três atividades propostas no atendimento com base na 

Terapia da Liberação são descritas abaixo:

 1. Liberação do comportamento agressivo ao atirar objetos ou estourar balões ou liberação 

dos prazeres infantis ao chupar uma mamadeira; 

2. Liberação de sentimentos em situações padronizadas, tais como o estímulo do 

sentimento de rivalidade entre irmãos, apresentando uma boneca no colo da mãe; 

3. Liberação de sentimentos recriando em jogo uma experiência particular de stress na vida 

da criança. (LANDRETH, 2002[1991], p. 32) A re-encenação da situação estressora permitiria à 

criança se libertar da dor e da tensão (LANDRETH, 2002[1991]).
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LUDOTERAPIA DE RELACIONAMENTO

O terceiro movimento significativo foi a aplicação da teoria de Otto Rank à ludoterapia. 

Essa contribuição foi iniciada por Jesse Taft e suas modificações nos objetivos e metodologia do 

trabalho em psicoterapia com crianças. Posteriormente, essas modificações foram elaboradas e 

exemplificadas por Frederick Allen (BRANCO, 2001, DORFMAN, 1992[1951]). 

Esses autores, segundo Dorfman (1992[1951]), enfatizavam o desenvolvimento da 

relação entre terapeuta e cliente e a concepção de que esta seria, por si só, curativa. O foco da 

terapia deixaria de ser a história passada do paciente e o inconsciente. Seria analisado, então, os 

problemas emocionais da forma como existiam no momento imediato (DORFMAN, 1992[1951]). 

Diante desse contexto, não havia explicações nem interpretações das experiências 

passadas. Os sentimentos que ocorreriam no presente e suas reações seriam o foco da 

psicoterapia. Essa mudança de perspectiva diminuiu consideravelmente a duração da terapia 

(DORFMAN, 1992[1951]; LANDRETH, 2002[1991]). 

A criança para Taft (1933 apud DORFMAN, 1992[1951]) e Allen (1942 apud DORFMAN, 

1992[1951]) era reconhecida como alguém dotado de força interior e capacidade de mudar 

seus comportamentos de forma construtiva. Portanto, à criança era dado o poder de escolher e 

direcionar sua brincadeira, ou mesmo de não brincar, se não quisesse. Nessa terapia, de acordo 

com Dorfman (1992[1951], p. 271), [...] a criança aos poucos poderia perceber-se como uma 

pessoa separada que, em si própria, era uma fonte de impulsos e que, mesmo assim, podia existir 

numa relação em que a outra pessoa fosse admitida com suas características próprias. A criança 

assumiria a responsabilidade em seu processo de crescimento e o terapeuta se concentraria 

nas dificuldades apresentadas pela criança em vez de se focar no que ele consideraria como 

dificuldades (LANDRETH, 2002[1991]). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se por um lado, o avanço da tecnologia promoveu melhoras nos mais diversos aspectos 

da nossa vida, por outro, em se tratando principalmente das crianças, vemos um crescente 

desapego por parte delas e de seus pais ao antigo brincar. Se, no passado, a infância era marcada 

por jogos de tabuleiro, massinha, taco, bola etc, hoje vemos as crianças grudadas na televisão 
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ou nos tablets, até mesmo em aparelhos celulares, com seus jogos digitais.

Desta maneira, as crianças perdem muito da capacidade de se desenvolver com 

brincadeiras mais simples, já que optam pela tecnologia. Podemos afirmar, então, que se faz 

necessário uma busca do que ficou no passado, já que ele é de uma extrema riqueza em se 

tratando de jogos e brincadeiras.

É muito importante que as instituições de ensino se esforcem para fazer as crianças 

brincarem como antigamente, já que, como vimos nas palavras dos teóricos citados neste 

trabalho que esses jogos são fundamentais no desenvolvimento infantil.  

Brincar é uma atividade que, além de dar prazer, faz com que as crianças trabalhem sua 

imaginação, construindo seu conhecimento a partir das experiências vividas. Não que os vídeo 

games e outros tipos de aparelhos cheios de tecnologia sejam exatamente prejudiciais, mas 

com a utilização de brinquedos elas se deparam com desafios e problemas, o que fará com que 

elas tentem buscar soluções, criando e manifestando desejos e curiosidades. Desta maneira, os 

jogos e brincadeiras criam um elo no processo ensino aprendizagem.

A Educação Infantil como um todo deveria considerar o lúdico como parceiro e utilizá-lo 

amplamente para atuar no desenvolvimento das crianças. As crianças fazem das brincadeiras 

uma ponte para o imaginário e, a partir dele, muitas áreas do desenvolvimento podem ser 

trabalhadas.

O brincar é a forma natural de a criança se expressar, tal como falar é a forma natural de o 

adulto se expressar. Brincando, ela irá enfrentar sua frustração, agressividade, medo, insegurança, 

confusão, entre tantos outros sentimentos, aprendendo a controlá-los ou a abandoná-los, ao 

mesmo tempo que passa a  perceber que é uma pessoa autônoma e com direito a sentir todas 

essas emoções. 

Com relação à prática da ludoterapia nos hospitais, a utilização de recursos lúdicos tem-

se mostrado um auxílio no processo de recuperação da adaptação da criança em situação de 

crise. Serve como um alívio das tensões provocadas pela hospitalização. 

O estudo realizado comprova que essa prática exerce, de fato, uma influência na terapêutica 

das crianças hospitalizadas. A ludoterapia pode ser uma excelente aliada na recuperação da 

criança hospitalizada, tornando o momento de sua internação menos impactante, estreitando os 

laços entre ela e os profissionais de saúde e aumentando sua adesão ao tratamento. 

Lembramos aqui ser necessário um treinamento e uma capacitação dos profissionais da 
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área, para que a ludoterapia funcione de forma eficaz. Todos precisam estar inseridos nesse 

contexto, não apenas as crianças e seus pais, mas todos os profissionais de saúde envolvidos. 

Dessa forma as crianças poderão usufruir de um período de hospitalização mais tranqüilo e bem 

menos traumático. 

Enfim, o brincar e o lúdico são essenciais na vida das crianças, seja qual for o momento pelo 

qual ela estiver passando, independente de sua idade ou classe social. É papel dos educadores, 

terapeutas e outros profissionais que trabalham com crianças, além dos próprios pais, incentivar 

os jogos e brincadeiras tradicionais já que é por meio do brincar que as crianças, além de obterem 

a capacidade de se desenvolverem com mais eficácia, atingem suas necessidades de serem 

compreendidas e a melhor maneira que elas conseguem se expressar.
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EAD NO MUNDO

GISELDA LILIANE DA SILVA FEITOSA

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo apresentar como surgiu o ensino superior no Brasil, desde o início até os dias 
atuais e como se deu todo esse processo.Bem como o surgimento do ensino a distância. 

Palavras-Chave: Educação; Ensino Superior; Ensino a distância. 

INTRODUÇÃO

A educação é um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, da democracia, do 

desenvolvimento sustentável e da paz e, portanto, deve ser acessível a todos no decorrer da vida 

(UNESCO, 2016). Consta na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e no Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e, em particular, no Artigo 26 do §1: no qual se declara 

que ”toda pessoa tem o direito à educação” e que “a educação superior deverá ser igualmente 

acessível a todos com base no respectivo mérito”, e endossado, nos princípios básicos da 

Convenção contra Discriminação em Educação (1960), que em seu Artigo 4º: compromete os 

Estados Membros a ”tornar a educação superior igualmente acessível a todos segundo sua 

capacidade individual” (UNESCO, 2016).
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HISTÓRIA MODERNA

No final da Primeira Guerra Mundial, surgiram novas iniciativas de ensino a distância 

em virtude de um considerável aumento da demanda social por educação. O aperfeiçoamento 

dos serviços de correio, a agilização dos meios de transporte e, sobretudo, o desenvolvimento 

tecnológico aplicado ao campo da comunicação e da informação influíram decisivamente nos 

destinos da educação a distância. Em 1922, a União Soviética organizou um sistema de ensino 

por correspondência que em dois anos passou a atender 350 mil usuários. A França criou em 

1939 um serviço de ensino por via postal para a clientela de estudantes deslocados pelo êxodo.

A partir daí, começou a utilização de um novo meio de comunicação, o rádio, que 

penetrou também no ensino formal. O rádio alcançou muito sucesso em experiências nacionais 

e internacionais, tendo sido bastante explorado na América Latina nos programas de educação 

a distância do Brasil, Colômbia, México, Venezuela, entre outros.

Após as décadas de 1960 e 1970, a educação a distância, embora mantendo os materiais 

escritos como base, passou a incorporar articulada e integradamente o áudio e o videocassete, as 

transmissões de rádio e televisão, o videotexto, o computador e, mais recentemente, a tecnologia 

de multimeios, que combina textos, sons, imagens, assim como mecanismos de geração de 

caminhos alternativos de aprendizagem (hipertextos, diferentes linguagens) e instrumentos para 

fixação de aprendizagem com feedback imediato (programas tutoriais informatizados) etc.

Atualmente, o ensino não presencial mobiliza os meios pedagógicos de quase todo o 

mundo, tanto em nações industrializadas quanto em países em desenvolvimento. Novos e mais 

complexos cursos são desenvolvidos, tanto no âmbito dos sistemas de ensino formal quanto nas 

áreas de treinamento profissional.

A educação a distância foi utilizada inicialmente como recurso para superação de 

deficiências educacionais, para a qualificação profissional e aperfeiçoamento ou atualização 

de conhecimentos. Hoje, cada vez mais foi também usada em programas que complementam 

outras formas presenciais, face a face, de interação, e é vista por muitos como uma modalidade 

de ensino alternativo que pode complementar parte do sistema regular de ensino presencial. 

Por exemplo, a Universidade Aberta oferece comercialmente somente cursos a distância, sejam 

cursos regulares ou profissionalizantes.

EAD NO MUNDO
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A Suécia registrou sua primeira experiência em 1833, com um curso de contabilidade. Na 

mesma época, fundou-se na Alemanha em 1856 o primeiro instituto de ensino de línguas por 

correspondência. O modelo de ensino foi iniciado na Inglaterra em 1840 e, em 1843, foi criada a 

Phonografic Corresponding Society. Fundada em 1969, a Open University mantém um sistema 

de consultoria, auxiliando outras nações a implementar uma educação a distância de qualidade. 

Também no século XIX, a EaD foi iniciada nos Estados Unidos na Illinois Wesleyan University.

Já no século XX, em 1974, a Universidade Aberta Allma Iqbal no Paquistão iniciou a 

formação de docentes via EaD. A partir de 1980, a Universidade Aberta de Sri Lanka passou a 

atender setores importantes para o desenvolvimento do país: profissões tecnológicas e formação 

docente. Na Tailândia, a Universidade Aberta Sukhothiai Thommathirat tem cerca de 400 mil 

estudantes em diferentes setores e modalidades.

Criada em 1984, a Universidade de Terbuka na Indonésia surgiu para atender forte demanda 

de estudos superiores, e prevê chegar a cinco milhões de estudantes. Já na Índia, criada em 

1985, a Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi tem objetivo de atender a demanda de 

ensino superior[4].

A Austrália é um dos países que mais investe em EaD, mas não tem nenhuma universidade 

especializada nesta modalidade. Nas universidades de Queensland, New England, Macquary, 

Murdoch e Deakin, a proporção de estudantes a distância é maior ou igual à de estudantes 

presenciais.

Na América Latina programas existentes incluem o Programa Universidade Aberta, inserido 

na Universidade Autônoma do México (criada em 1972), a Universidade Estatal a Distância da 

Costa Rica (de 1977), a Universidade Nacional Aberta da Venezuela (também de 1977) e a 

Universidade Estatal Aberta e a Distância da Colômbia (criada em 1983).

BRASIL

No Brasil, desde a fundação do Instituto Radiotécnico Monitor, em 1939, hoje Instituto 

Monitor, depois do Instituto Universal Brasileiro, em 1941, e o Instituto Padre Reus em 1974, as 

quais ainda estão em atividade, depois disso, várias experiências de educação a distância foram 

iniciadas e levadas a termo com relativo sucesso. As experiências brasileiras, governamentais 

e privadas, foram muitas e representaram, nas últimas décadas, a mobilização de grandes 
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contingentes de recursos. Os resultados do passado não foram suficientes para gerar um 

processo de aceitação governamental e social da modalidade de educação a distância no país. 

Porém, a realidade brasileira já mudou e o governo brasileiro criou leis e estabeleceu normas 

para a modalidade de educação a distância no país.

Em 1904, escolas internacionais, que eram instituições privadas, ofereciam cursos pagos, 

por correspondência. Em 1934, Edgard Roquette-Pinto instalou a Rádio-Escola Municipal no Rio 

de Janeiro no projeto para a então Secretaria Municipal de Educação do Distrito Federal dirigida 

por Anísio Teixeira integrando o rádio com o cinema educativo (Humberto Mauro), a biblioteca 

e o museu escolar numa pioneira proposta de educação a distância. Estudantes tinham acesso 

prévio a folhetos e esquemas de aulas. Utilizava também correspondência para contato com 

estudantes. Já em 1939 surgiu em São Paulo o Instituto Monitor, na época ainda com o nome 

Instituto Rádio¬ Técnico Monitor. Dois anos mais tarde surge a primeira Universidade do Ar, que 

durou até 1944. Entretanto, em 1947 surge a Nova Universidade do Ar, patrocinada pelo SENAC, 

SESC e emissoras associadas.

Durante a década de 1960, com o Movimento de Educação de Base (MEB), Igreja Católica e 

Governo Federal utilizavam um sistema rádio-educativo: educação, conscientização, politização, 

educação sindicalista, etc.. Em 1970 surge o Projeto Minerva, um convênio entre Fundação 

Padre Landell de Moura e Fundação Padre Anchieta para produção de textos e programas. Dois 

anos mais tarde, o Governo Federal enviou à Inglaterra um grupo de educadores, tendo à frente 

o conselheiro Newton Sucupira: o relatório final marcou uma posição reacionária às mudanças no 

sistema educacional brasileiro, colocando um grande obstáculo à implantação da Universidade 

Aberta e a Distância no Brasil.

Na década de 1970, a Fundação Roberto Marinho começou a oferecer o telecurso, um 

programa de educação supletiva a distância para ensino fundamental e ensino médio. Essa foi 

uma maneira de incluir para educar, disponibilizando aulas transmitidas através da emissora de 

televisão Rede Globo para milhares de brasileiros que precisavam concluir o ensino básico, já 

que a televisão era o principal meio de comunicação no Brasil, com a maior cobertura. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, fundações privadas e organizações não-governamentais 

iniciaram a oferta de cursos supletivos a distância, no modelo de teleducação, com aulas via 

satélite complementadas por kits de materiais impressos, demarcando a chegada da segunda 

geração de EaD no país. A maior parte das Instituições de Ensino Superior brasileiras mobilizou-



274

se para a EaD com o uso de novas tecnologias da comunicação e da informação somente na 

década de 1990. Em 1992, foi criada a Universidade Aberta de Brasília (Lei 403/92), podendo 

atingir três campos distintos: a ampliação do conhecimento cultural com a organização de cursos 

específicos de acesso a todos, a educação continuada, reciclagem profissional às diversas 

categorias de trabalhadores e àqueles que já passaram pela universidade; e o ensino superior, 

englobando tanto a graduação como a pós-graduação. Em 1994, teve início a expansão da 

Internet no ambiente universitário. Dois anos depois, surgiu a primeira legislação específica 

para educação a distância no ensino superior. As bases legais para essa modalidade foram 

estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional n°9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, regulamentada pelo decreto n°9.057, de 25 de maio de 2017, e a Portaria Normativa 

n° 11, de 20 de junho de 2017. Revogando as normativas anteriores e estabelecendo novas 

regras para a educação a distância no Brasil, como abertura de novas Instituições de Educação 

Superior, expansão de Polos e funcionamento dos cursos na modalidade EaD.

TECNOLOGIAS

Na educação a distância, professores e alunos estão conectados, interligados, por 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) chamadas telemáticas, como a internet e em 

especial as hipermídias, mas também podem ser utilizados outros recursos de comunicação, tais 

como carta, rádio, televisão, vídeo, CD-ROM, telefone, fax, celular, iPod, notebook etc.

ASPECTO IDEOLÓGICO

A EaD caracteriza-se pelo estabelecimento de uma comunicação de múltiplas vias, 

suas possibilidades ampliaram-se em meio às mudanças tecnológicas como uma modalidade 

alternativa para superar limites de tempo e espaço. Seus referenciais são fundamentados nos 

quatro pilares da Educação do Século XXI publicados pela UNESCO, que são: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Assim, a Educação deixa de ser concebida como mera transferência de informações e 

passa a ser norteada pela contextualização de conhecimentos úteis ao aluno. Na educação a 

distância, o aluno é desafiado a pesquisar e entender
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das principais transformações do ensino superior no século XX consistiu no fato de 

destinarem-se também ao atendimento à massa e não exclusivamente à elite. As deficiências do 

ensino público fundamental têm sido supridas parcialmente pela excelente qualidade do ensino 

nos estabelecimentos privados. Mas, esta solução de mercado discrimina a numerosa população 

menos favorecida, que assim permanecerá enquanto não houver melhora da distribuição de 

renda, do ensino público fundamental e mercado de trabalho mais amplo.

O que se pode concluir até aqui, é que o Brasil passou por diversas transformações 

no ensino superior até os dias de hoje, porém está longe de alcançar de forma efetiva toda a 

população, especialmente a mais carente, com um ensino superior público e de qualidade, é 

necessário um grande investimento na educação no país, em todos os âmbitos da educação.

É notável que quanto mais a sociedade e a tecnologia evoluem, mas são necessárias 

alternativas de ensino, dessa necessidade surgiu a EaD, que vem evoluindo consideravelmente, 

apesar de muitos ainda terem preconceito com essa forma de ensino, contudo ela vem mudando 

a concepção de que estudar é parte da vida e facilita a educação continuada e a constante 

atualização que a sociedade tanto exige. Além disso, é através dela que diversos cursos do 

Brasil e do mundo, atravessando fronteiras, encontram alunos de todos os níveis sociais, 

atarefados ou não, fisicamente limitados ou não. A tecnologia surge, apoiada na educação, para 

expandir e conhecimento, fazendo com que as informações não se restrinjam apenas aos livros, 

enciclopédias e bibliotecas. Atualmente, são as bibliotecas virtuais que ganham espaços no 

ensino e levam as informações de forma mais facilitada e rápida aos alunos.

Embora a EaD esteja consolidada como ensino, além de precisar de maior abrangência, 

ainda há rejeição de alguns, mesmo diante das inúmeras possibilidades que ela vem mostrando à 

sociedade e às instituições que é possível oferecer educação de qualidade e romper as barreiras 

físicas que limitam a quantidade de alunos e assim, graças aos avanços tecnológicos, é possível 

levar educação e capacitação profissional aos lugares mais remotos.

Atualmente não há mais educação sem tecnologia, como não há mais vida sem ela, pois 

vivemos seu apogeu. Assim sendo, o ensino a distância, além de econômico e flexível, ainda é 

bastante versátil, uma vez que é possível aplicá-lo fugindo do modelo tradicional da educação, 

além de possibilitar a muitos a realização de sonhos e a oportunidade de crescimento pessoal e 
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profissional. No entanto, cabe aos governantes aplicar maior investimento nessa modalidade de 

ensino, em especial no Ensino Superior, pós-graduação e em cursos profissionalizantes, para 

que, dessa forma, venham dar oportunidade àqueles que não podem fazer um curso presencial.
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AS HISTÓRIAS E OS CONTOS DE FADAS NO UNIVERSO INFANTIL

ILDA GOMES ARIAS

RESUMO

Nas contações de histórias as crianças começam a ter a percepção de que seus medos e incertezas vão se tornando 
menores de acordo com o educador que as faz refletir sobre os mesmos, as suas relações sociais vão ficando 
com conflitos menores, devido a momentos de conversa dos combinados da turma, como regras de convivência e 
respeito. O amor vai surgindo por meio do respeito ao próximo, das atitudes altruístas e de carinho. Dessa forma, 
a criança vai notando que a amizade é uma conquista fundamental para seu cotidiano. Os contos de fadas ajudam 
as crianças a trabalharem com sentimentos de angustias e frustrações. Por meio deles as crianças começam a 
perceber que coisas ruins podem acontecer na vida de uma pessoa e podem ser passageiros, pois sempre há 
uma pessoa boa, que para eles pode ser a fada, para auxiliar na resolução dos problemas, como a mãe, avó, tia 
ou mesmo a professora. No decorrer desse artigo procura se abordar reflexões a respeito da contação de histórias, 
bem como a importância de entrar no Universo Infantil por meio dos contos de fadas.

Palavras-Chave: Contação de histórias; Universo Infantil; Importância.

INTRODUÇÃO

Ao adentrar na trama de uma narrativa, o leitor penetra na história, podendo encarnar 

um personagem e viver suas emoções. Nota-se que quando a criança ou até mesmo o adulto 

lê ou escuta uma história vivencia experiências diversas e dá início a imaginação, fazendo uma 

interlocução entre a história e sua vida real.

A criança pede que a história seja contada diversas vezes quando remete algum problema 

ou dificuldade na qual esteja passando, sendo fundamental que o narrador esteja atento aos 

pedidos que a criança trás e repetir quantas vezes forem necessárias, sendo assim, estará 

trabalhando os aspectos emocionais e afetivos da criança e o psicopedagogo poderá intervir, 

fazendo uma análise da história na qual a criança está solicitando as repetições.
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É fundamental que a criança, além de escutar o conto, converse a respeito do mesmo, 

sobre seus sentimentos, aproveitando as narrativas que esses estão lhe oferecendo, se tornando 

significativo e auxiliando a trabalhar com problemas que estão lhe causando algum transtorno.

Segundo Bettelhein (2002, p. 74):

A criança “sente” qual dos contos de fadas é verdadeiro para sua situação interna no mo-
mento (com a qual é incapaz de lidar por conta própria) e também sente onde a história 
lhe fornece uma forma de poder enfrentar um problema difícil.

Nota-se que a criança interioriza os momentos de sua vida e deseja remeter seus 

sentimentos por meio das histórias que escuta, sendo assim, a presença de um psicopedagogo 

é extremamente fundamental durante o processo ensino aprendizagem.

De acordo com Amarilha (1997, p. 53):

Ao entrar na trama de uma narrativa, o ouvinte ou leitor penetra no teatro, mas do lado do 
palco ele não só assiste ao desenrolar do enredo como pode encarnar um personagem, 
vestir sua máscara e viver suas emoções, seus dilemas. Dessa forma, ele se projeta no 
outro e por meio desse jogo de espelho, ganha autonomia e ensaia atitudes e esquemas 
práticos necessários à vida adulta.

Dessa forma, quando escuta uma história, o indivíduo penetra nela, explorando seus 

sentimentos e emoções, que podem estar afetando a sua vida de alguma forma.

Os contos de fadas são relatados em território imaginário - um lugar mágico de possibilidade; 

um herói ou uma heroína ou, às vezes, os dois juntos enfrentam provações, terrores e desastres 

em um mundo que, embora tenha alguma semelhança com as condições comuns da existência 

humana, na maior parte diverge dela na maneira como funciona, levando os protagonistas - e 

nós, leitores ou ouvintes da história - para outro lugar onde as maravilhas são comuns e os 

desejos realizados.

Os agentes que produzem milagres de esperança nas histórias variam de um lugar para 

outro, à medida que surgem de sistemas de crenças locais que pertencem à tradição. A tradição 

pode conter elementos imaginários, mas também vestígios da história: fadas e duendes, por um 

lado, beldames astutos e madrastas, por outro. A história é muitas vezes uma história imaginada: 

o rei Arthur inspirou romances que, por sua vez, carregam motivos de contos de fadas e enredos 

- objetos encantados (espadas, espelhos, xícaras), testes e enigmas, perigos de monstros e 
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florestas, viagens de sonho e um senso do outro mundo próximo à mão. Os contos de fadas 

evocam todo tipo de violência, injustiça e má sorte, mas para declarar isso não precisa continuar.

A promessa do final feliz leva os contos de terríveis feitos sombrios à sua improvável 

conclusão. Há ocasionalmente um conhecido conto de fadas que termina mal, como Chapeuzinho 

Vermelho, de acordo com Charles Perrault. Mas é uma aberração, como mostra uma miríade de 

variações populares nas quais a jovem engana o lobo com seu prêmio ou até o mata. A versão 

mais dita introduz um herói: os Grimms trouxeram o pai para a trama.

A MAGIA DOS CONTOS DE FADA

A história vai perdendo sua característica de saga local e se transforma em Contos de 

Fadas, como nos fala FRANZ:

Os Contos de Fadas são abstrações. São abstrações de uma saga local condensada, e 
cuja forma se cristalizou, o que permite ser mais facilmente contada e retida na memória, 
pois desta forma, toca mais diretamente as pessoas. (1981, p. 33)

Não se pode precisar onde se distingue o mito do conto folclórico. De acordo com 

BETTELHEIM (1979, p.34), apenas pode afirmar-se que ambos provêm de uma sociedade pré 

- literata.

Estes contos fornecem percepções profundas que sustentaram a humanidade através das 
longas vicissitudes de sua existência, uma herança que não é transmitida sob qualquer 
outra forma tão simples e diretamente, ou de modo tão acessível, às crianças. (Bettelheim, 
1979, p. 34) 

Dessa forma, por meio da leitura dos Contos de Fadas podemos perceber as questões 

que permeavam os pensamentos de nossos antepassados. Vivências e experiências que 

sustentaram a humanidade nos foram passadas por meio das histórias contidas nos contos 

numa linguagem simples que fornece sentidos em qualquer idade.

De acordo com Corso (2006, p. 29):

A transformação dos contos de fadas em relatos bem comportados e menos grotescos 
não é absolutamente fruto de arroubos pedagógicos recentes. Por exemplo, já no início 
do século XIX, ao longo das sucessivas edições das compilações dos irmãos Grimm, é 
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possível acompanhar o progressivo abrandamento das tramas e das personagens, como 
a transformação da mãe em madrasta.

Segundo Coelho (1998), a obra mais famosa de Perrault foi intitulada “Os Contos da Mãe 

Gansa”, sendo que esta era uma personagem (Mère l’Oye) de velhos contos populares, muito 

familiares aos franceses: sua função era contar histórias para seus filhotes fascinados.

Com a publicação dos oitos Contos da Mãe Gansa, nascia a Literatura infantil, que hoje 
conhecemos como clássica. Pela primeira vez são publicados A Bela Adormecida no bos-
que, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, As fadas, A Gata Borralhei-
ra, Henrique do Topete e O pequeno Polegar, todos eles são originários dos antiqüíssimos 
lais1 ou dos romances céltico-bretões e de narrativas originais indianas, que, com o tem-
po, transformações e fusões com textos de outras fontes, já haviam perdido seus signifi-
cados originais. (COELHO, 1988, p.68)

Schneider e Torossian (2009) trazem-nos outras características encontradas nos contos 

de Andersen, que o consagram hoje como o pai da literatura infantil: “a literatura assinala três 

importantes vértices que tornam a obra de Andersen inédita: a criança retratada por meio de 

personagens, brinquedos que ganham vida e histórias nas quais o papel principal é ocupado por 

uma criança.” (2009, p.137).

Coelho (1998, p.78) finaliza afirmando que: “Enfim, sente-se, em todos os contos de 

Andersen, o esforço de racionalização do imaginário, em benefício de um mundo real mais 

gratificante para todos os homens.”.

Os antigos modelos autoritários, no qual a criança é apenas o receptor passivo de normas, 

devem dar lugar às literaturas emancipatórias, que proporcionam à criança um papel ativo, e busca 

desenvolver e estimular sua criticidade para que venha a se tornar um sujeito transformador. A 

literatura leva a criança a se questionar sobre a sua condição no mundo, considerando-se que a 

consciência do mundo se dá a partir do momento em que a criança consegue estabelecer uma 

relação com o livro e, a partir deste, construir um sentido para a sua realidade. É importante 

lembrar, no entanto, que, no caso da literatura infantil essa mediação, entre o leitor e o livro, pode 

ser realizada por um adulto leitor.

Daí a importância que se atribui, hoje, à orientação a ser dada às crianças, no sentido 
de que ludicamente, sem tensões ou traumatismos, elas consigam estabelecer relações 
fecundas entre o universo literário e seu mundo interior, para que se forme, assim, uma 
consciência que facilite ou amplie suas relações com o universo real que ela está desco-
brindo dia-a-dia e onde ela precisa aprender a se situar com segurança, para nele poder 
agir. (COELHO, 1987, p. 29)
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Muitos autores, ao escrever sobre a imaginação, buscam defini-la em conceitos. Para 

Girardello (2011, p.76), a “imaginação é para criança um espaço de liberdade e de decolagem 

em direção ao possível, quer realizável ou não” 

Todas essas formas de contar histórias pertencem às narrativas nascidas entre os 

povos da Antiguidade que, fundidas, confundidas, transformadas se espalham por toda parte e 

permanecem até hoje como uma rede.

Não se pode precisar ao qual se distingue o mito do conto folclórico. De acordo com 

Bettelheim (1979), apenas pode afirmar-se que ambos provém de uma sociedade pré - literata.

Estes contos fornecem percepções profundas que sustentaram a humanidade através das 
longas vicissitudes de sua existência, uma herança que não é transmitida sob qualquer 
outra forma tão simples e diretamente, ou de modo tão acessível, às crianças. (BETTE-
LHEIM, 1979, p. 34) 

Assim, por meio da leitura dos Contos de Fadas podemos perceber as questões que 

permeavam os pensamentos de nossos antepassados. Vivências e experiências que sustentaram 

a humanidade nos foram passadas através das histórias contidas nos contos numa linguagem 

simples que fornece sentidos em qualquer idade.

Segundo Albino (2010, p. 4):

Embora a literatura infantil tenha surgido no século XVIII, foi somente no século XIX, que, 
relativizando, ainda que de maneira incipiente o flagrante pacto com as instituições en-
volvidas com a educação, ela define com a maior segurança os tipos de livros que mais 
agradam aos pequenos leitores, determinando suas principais linhas de ação: histórias 
fantásticas, de aventuras e que retratem o cotidiano infantil.

Todas as formas de contar histórias pertencem às narrativas nascidas entre os povos 

da Antiguidade que, conforme foram sendo transformadas se espalharam por toda parte e 

permanecem até os dias atuais em todos os países do Mundo.

De acordo com Coelho (2001, p. 13):

A literatura infantil é, antes de tudo, literatura: ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade 
que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra, na verdade ela funde os 
sonhos coma e a vida prática, o imaginário é o real, os ideais e sua possível realização.

Os contos de fadas são fundamentais para a formação e a aprendizagem das crianças, 
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sendo formas simbólicas, pelas quais despertam-se vários sentimentos. 

Ao escutar histórias a criança entra em um caminho absolutamente infinito de descobertas 

e de compreensão do mundo, tornando-se capazes de entender os outros, propiciando uma 

interação satisfatória e significativa. 

Por meio da leitura dos Contos de Fadas podemos perceber as questões que permeavam os 

pensamentos de nossos antepassados, vivências e experiências que sustentaram a humanidade 

nos foram passadas por meio das histórias contidas nos contos numa linguagem simples que 

fornece sentidos em qualquer idade.

De acordo com Caldin (2001, p. 32):

Na década de 1950, o Brasil passou por uma crise da leitura, com a expansão do cinema 
e da televisão, quando a poesia ficou relegada a segundo plano, suplantada pela imagem. 
Os grandes festivais da música popular brasileira resgataram a poesia e abriram caminho 
para os anos 1970, com o boom da literatura infantil, que, sufocada pela ditadura, buscou, 
por meio da metáfora, uma forma de denúncia ao governo.

Percebe-se que os contos de fadas são influenciados pela política que o país vivencia, 

sendo também uma forma de expressar opiniões em forma de metáforas para denunciar os 

governos.

Segundo Coelho (1991, p.57):

Foi em pleno período de confronto entre o tradicional (formas já desgastadas do Roman-
tismo/Realismo) e o moderno (representado pelo Modernismo de 22) que Monteiro Lobato 
inicia a invenção literária que cria o verdadeiro espaço da literatura infantil no Brasil.

Monteiro Lobato foi o autor que deu início à literatura infantil, criando mundos e seres 

imaginários, por meio das aventuras de seus personagens, sempre instigando a imaginação das 

crianças que têm contato com suas obras até os dias atuais.

De acordo com Turchi (2009, p. 14):

No panorama atual, um levantamento da produção literária para crianças aponta para 
uma retomada dos clássicos universais, dos clássicos brasileiros, dos contos de fadas, de 
histórias exemplares, de narrativas das mitologias grega, africana, indígena, entre outras. 
Além da publicação em nova edição, bem cuidada, com os avanços dos recursos dispo-
níveis nas artes gráficas, há também a revisitação dessas antigas histórias numa direção 
da paródia ou da desconstrução pelo humor ou pela crítica dos valores ou paradigmas 
sociais. Essas formas e temas literários revitalizados trazem como marca estética a pre-
sença de dados da contemporaneidade na caracterização do tempo, do espaço e dos 
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conflitos.

Portanto, atualmente a literatura preserva seus elementos da narrativa dos contos de 

fadas, mostrando uma preocupação com os problemas da vida cotidiana por meio dos livros, que 

são adaptados às necessidades sociais.

TEORIAS E CONCEPÇÕES A RESPEITO DOS CONTOS DE FADA

Os contos de fadas podem ser orais (contados por pessoas em diferentes localizações 

geográficas e em vários momentos históricos até o presente) e / ou literário (criado por autores 

conhecidos) na origem, mas se manifestam em numerosos meios de comunicação, incluindo 

filmes. Embora a fórmula Disney de heroínas perseguidas inocentes, príncipes bonitos e felizes, 

sempre tenha dominado o entendimento popular de tais narrativas (pelo menos no mundo de 

língua inglesa), os contos de fadas não precisam conter esses elementos. Eles dizem respeito 

ao fantástico, ao mágico, ao sombrio, ao sonhador, ao desejo e ao maravilhoso.

Os contos de fada contribuem para as questões de ética e moral, sendo transmitidos de 

geração em geração. Segundo Cezzaretti, (1989, p 26):

Os Contos de fadas revelam os conflitos de cada um a forma de superá-los e recuperar a 
harmonia existencial. Assim a tão famosa dicotomia entre o bem e o mal, presta-se numa 
terapia, a uma análise mais contundente da personalidade, na qual se permite trabalhar 
com sentimentos inconscientes que revelam a verdadeira personalidade.

Portanto, o modo de pensar e agir são inatos e podem ser moldados de acordo com as 

vivencias de cada indivíduo.

Fromm (1962, p. 16), afirma que:

A linguagem simbólica é uma língua em que as experiências íntimas, os sentimentos e 
os pensamentos são expressos como se fosse experiências sensoriais, fatos do mundo 
exterior. É uma linguagem cuja lógica difere da linguagem convencional que falamos de 
dia, uma lógica que as categorias dominantes não são o espaço e o tempo, mas sim a 
intensidade e a associação. É o único idioma universal jamais criado pela raça humana, o 
mesmo para todas as criaturas e para todo o curso da história. 

Percebe-se que os contos de fada representam a interiorização de cada pessoa, nas 

quais são explicitas por meio da interpretação que se faz de cada história.
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Segundo Franz (1981, p. 73):

O Conto de Fadas é composto por um significado psicológico essencial. Tentam descrever 
um único fato psíquico – o SELF – que devido a sua complexidade necessita ser repre-
sentado sob diversos aspectos e em diferentes histórias. O Self representa a totalidade do 
indivíduo e também é o centro do sistema regulador, do qual depende o bem-estar do in-
divíduo, ou seja, quando o EGO se harmoniza com toda a personalidade. O Ego é o com-
plexo central do campo da consciência da personalidade que pode ser considerado como 
espelho do Self e, por vezes, se comporta como se fosse o todo. A psique compreende, 
então, a consciência e o inconsciente, sendo que o Ego é o centro da consciência e o Self 
é o centro e a personalidade total. Pode-se dizer, então, que o herói é uma figura arquetí-
pica que representa um modelo de ego funcionando de acordo com o self.

Cada pessoa olha para os contos de fada de uma forma diferente, pois os personagens 

representam momentos vividos ou problemas que podem estar causando algum transtorno. 

De acordo com Bettelheim (2002, p. 20):

Enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si mesma, e favorece o 
desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes, e 
enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à 
multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão à vida da criança.

Os contos de fadas nos mostram o mundo de nossos antepassados, e as preocupações 

neles são a sobrevivência básica. As histórias são ambientadas em uma época em que os 

pais muitas vezes não podiam alimentar seus filhos, quando ursos e lobos vagavam e perigos 

desconhecidos jaziam em florestas tão profundas que ninguém sabia onde terminavam. É fácil 

esquecer que essa era foi muito, muito mais longa que a nossa e causou uma profunda impressão 

na psique humana. 

Para que uma história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar 

sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la 

a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções: estar harmonizadas com suas 

ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e ao mesmo tempo, sugerir 

soluções para os problemas que a perturbam. Resumindo, deve de uma só vez relacionar-se com 

todos os aspectos de sua personalidade-e isso sem nunca menosprezar a criança, buscando dar 

inteiro crédito a seus predicamentos e, simultaneamente, promovendo a confiança nela mesma 

e no seu futuro. (BETTELHEIM, 2002, p, 20).
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As pessoas nos contos de fadas são identificadas por sua ocupação: agricultores ou 

lenhadores, alfaiates ou pescadores, reis ou moleiros. A maioria das pessoas é pobre. As 

mulheres - incluindo rainhas - morrem jovens de ter filhos continuamente; as madrastas cruéis 

que você vê em muitas histórias costumam ser apenas adolescentes, herdando trabalho duro 

dos filhos de outras pessoas. Todos os tipos de coisas fantásticas podem ser imaginados sobre 

estranhos e as terras além do horizonte. 

Portanto, os contos de fada são ótimos auxiliadores no processo de análise psicopedagógica, 

contribuindo para avaliação dos problemas que podem estar acontecendo no processo ensino 

aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DE CONTAR E ESCUTAR UMA HISTÓRIA

Segundo Freud (apud Fromm, 1962) todo sonho é uma expressão relevante da vida interior 

e, sua interpretação, é o caminho para a compreensão do inconsciente. Freud (apud Fromm, 

1962:17) percebeu que os sonhos não se diferenciam dos mitos e Contos de Fadas, e que são 

um fenômeno humano universal. Numa história, a sucessão de acontecimentos representa a 

experiência interna do herói - história latente – numa linguagem simbólica.

As crianças ao lerem/escutarem Histórias entram em contato com seu material inconsciente/

latente, pois ao se identificarem com os personagens podem avaliar as situações de uma forma 

mais distanciada. Dessa forma, ao entrar em contato com os processos internos identificando-se 

com os personagens, os contos possibilitam a criança ver-se “de fora” da situação, com um olhar 

mais distanciado pode-se melhor perceber o problema posto e as sugestões para a solução.

Temos que ter em mente que ao analisar os significados dos contos, pode haver um 

apego demasiado a alguns aspectos não existentes em relatos mais antigos.

As histórias podem ajudar as crianças a elaborar e vencer dificuldades psicológicas 

bastantes complexas, pois oferecem possibilidades de se construir uma ponte entre o inconsciente 

e a realidade, visto que em cada história uma linguagem simbólica que se comunica diretamente 

com o inconsciente e mesmo que a criança não expresse sua compreensão acerca da mensagem 

contida na história, isto não significa que esta não foi assimilada.

Ler um conto de fadas para uma criança, ou deixar que ela o leia sozinha é importante 

para auxiliar no desenvolvimento da imaginação e da fantasia. Esses elementos são essenciais 
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para o universo infantil, uma vez que servem como mediação entre a criança e a realidade, 

atuando na resolução de conflitos e na estruturação da personalidade, através dos simbolismos 

representados pelos personagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Histórias e os Contos guardam a estrutura de um sonho, com deslocamento e 

simbolização. Dessa forma, pode-se dizer que contar e ouvir histórias estimula a capacidade de 

sonhar e, sobretudo, o desejo de narrar os sonhos, indícios de uma vida imaginária mais intensa.

Percebe-se que quando a criança ou até mesmo o adulto lê ou escuta uma história vivencia 

experiências diversas e dá início a imaginação, fazendo uma interlocução entre a história e sua 

vida real.

As histórias e os contos de fada contribuem com o processo ensino aprendizagem e na 

cultura brasileira existe uma influência muito grande.

Por meio dos contos de fada pode-se observar problemas interiores dos indivíduos, 

fundamentalmente, das crianças e suas atuações em qualquer sociedade.

A literatura é o reflexo da cultura de um povo, fundamentais para serem trabalhados no 

Universo Infantil.

Os contos de fada nos trazem informações de tempos antigos, no qual percebemos variados 

estilos de vida, criações, dentre outros, que permitem cada vez mais a evolução, passando de 

geração em geração. 

A inclusão de elementos mágicos, personagens à procura de tesouros, heróis com poderes 

diversos, entre outros, desperta a curiosidade da criança para o mundo literário, indo além de 

uma simples história, e sim podendo trabalhar com os aspectos emocionais de cada indivíduo.

Conclui-se que a criança, quando participa, por meio da leitura, dessas histórias, acredita 

que os seus conflitos também podem ser solucionados da mesma forma, pois, ao se familiarizar 

com as questões apresentadas nos contos, ela entende melhor o que está se passando dentro 

de seu eu inconsciente. Além disso, as histórias oferecem novas dimensões à imaginação do 

pequeno, que ele não poderia descobrir verdadeiramente por si só, percebendo que as situações 

apresentadas são idênticas às suas, porém com a presença do maravilhoso, terminam sempre 

com a frase “e viveram felizes para sempre”. Isso permite que ela acredite no que o conto diz, 
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já que a forma mágica e otimista de ver o mundo que a história apresenta está de acordo com a 

sua.
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ATIVIDADES PRAGMÁTICAS E ATIVIDADES HEDÔNICAS

 JOICE APARECIDA LIMA VANIN

RESUMO

No presente artigo, pretendo ensaiar uma primeira tentativa de estabelecer uma distinção rigorosa entre a cultura 
lato sensu e a cultura stricto sensu, utilizando como ferramenta para nossa análise os conhecimentos fornecidos 
pelo sócios semiótica e pela semiótica da cultura, e aprofundando sobretudo nos aspectos semióticos da cultura 
stricto sensu. Para tanto, o primeiro passo é definir claramente o objeto de análise. Cabe então perguntar: o que é 
cultura, afinal? Para alguns, cultura é sinônimo de erudição, isto é, acúmulo de conhecimentos, estudo, ilustração do 
espírito; para outros, a cultura confunde-se frequentemente com a arte, talvez porque os principais alvos dos projetos 
de incentivo cultural e das políticas governamentais de apoio a esse setor sejam as manifestações artísticas e o 
patrimônio histórico, este também em sua maior parte constituído de obras de arte. Mas há também os que entendam 
cultura como sendo o domínio das atividades intelectuais, especialmente aquelas que lidam com ideias através 
da palavra. Nesse sentido, são considerados profissionais da cultura os intelectuais em geral (literatos, poetas, 
escritores, dramaturgos, críticos literários, filólogos, historiadores, pensadores, filósofos, jornalistas, professores, 
etc.). Segundo essa visão, a cultura corresponderia às áreas do conhecimento tradicionalmente designadas pelo 
nome de Humanidades. Sob essa rubrica entendem-se as chamadas ciências humanas, ou ciências sociais, as 
letras e as artes.

Palavras-Chave: Cultura; Semiótica e Educação.

 

INTRODUÇÃO

A palavra cultura é, sem dúvida, bastante rica de significados, dada a própria complexidade 

do conceito que ela representa. Se excluirmos as acepções da palavra que remetem diretamente 

à sua etimologia (do latim cultura, ato de cultivar), ligadas ao domínio da agricultura e da biologia, 

por exemplo, e nos ativermos às acepções de cultura resultantes do uso originalmente metafórico 

desse termo, isto é, referentes ao “cultivo do espírito”, ainda assim encontraremos no mínimo dois 

conceitos diferentes de cultura: de um lado, a cultura em seu sentido mais amplo, antropológico, 
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entendida como tudo aquilo que no ser humano não é exclusivamente produto do instinto 

biológico, e a cultura num sentido mais restrito, encarada como conjunto das manifestações 

humanas de caráter intelectual, ligadas, portanto, ao estudo, ao conhecimento, à criação e à 

reflexão sobre as ideias. Chamaremos didaticamente de cultura lato sensu ao primeiro desses 

conceitos, ao passo que o segundo conceito denominaremos cultura stricto sensu. Assim, se é 

verdade que há inúmeras definições antropológicas de cultura em seu sentido mais amplo, não 

é menos verdade que há também um grande número de definições de cultura em seu sentido 

estrito, definições estas que recobrem áreas semânticas apenas parcialmente coincidentes.

Em certos contextos, vemos a palavra cultura associada a outros termos, aos quais 

parece opor-se, como no caso da expressão ciência e cultura, por exemplo. Nesse contexto, 

o termo ciência parece referir-se exclusivamente às ciências naturais, entendendo-se então 

por cultura todas as ciências não naturais, isto é, as chamadas ciências humanas ou ciências 

sociais. Da mesma forma como a ideia que nos vem à mente quando ouvimos a palavra cientista 

é normalmente a de um “homem de avental branco”, isto é, um pesquisador das chamadas 

hard sciences (ou seja, ciências exatas e biológicas), costumamos ver o estudioso das ciências 

humanas como um intelectual ou um pensador, não como um cientista. Em virtude de certa visão 

tecnicista da ciência, eivada de preconceitos que remontam ainda aos primórdios da Revolução 

Industrial e ao positivismo comtiano, ainda hoje muitos classificam a física ou a biologia como 

ciências, e a sociologia e a história como “cultura”. É óbvio que tal distinção não se sustenta: a 

rigor, todo cientista é um intelectual e um pensador, não importa a que domínio do conhecimento 

ele se consagre, assim como não tem nenhum sentido aos olhos da moderna epistemologia 

excluir as ciências humanas do quadro geral das ciências.

Por outro lado, é comum ouvir-se slogans dizendo que esporte é cultura, ou que livro é 

cultura, e assim por diante. Tem-se, portanto, uma noção mais ou menos intuitiva do que seja 

a cultura, mas não uma definição efetivamente rigorosa do termo. Se partirmos dessa noção 

intuitiva, segundo a qual a cultura abrange as atividades voltadas ao espírito, à elevação e ao 

aperfeiçoamento morais do indivíduo, e à preservação dos valores de civilização de um povo, 

teremos que a cultura engloba a arte, a ciência (pelo menos, a ciência pura), a filosofia (caso esta 

não esteja sendo considerada, como modernamente se faz, também uma ciência), o esporte 

e a religião. Admitindo que a cultura, em seu sentido mais estrito, bem entendido, seja isso, 

procuraremos analisar que características tais atividades têm em comum e ao mesmo tempo 
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não compartilham com as demais atividades humanas. Uma característica essencial dessas 

atividades, que ressalta logo ao primeiro olhar, é o constituírem-se todas elas de práticas 

discursivas, no sentido semiótico do termo. Em outras palavras, cultura é basicamente discurso, 

comunicação, linguagem. Se é verdade que nem toda atividade discursiva pertence à esfera da 

cultura, pelo menos podemos dizer que toda atividade cultural é uma atividade discursiva. Por 

isso mesmo, a semiótica, enquanto ciência geral da linguagem, do discurso e da significação, 

será, como se pode ver, uma ferramenta valiosíssima na tarefa que aqui nos impomos de definir 

a cultura.

Outra característica marcante da cultura é sua índole não utilitária. Sendo as atividades 

culturais basicamente destinadas ao espírito, muito mais do que à matéria, elas não visam à 

satisfação de necessidades materiais do ser humano, tais como a sobrevivência física, a 

manutenção ou a recuperação da saúde, a segurança individual e patrimonial, a continuidade 

do funcionamento social, a capacitação profissional, o acesso aos bens materiais, à participação 

política, dentre outras. Assim, se as várias atividades culturais objetivam diferentes fins, todas 

elas têm em comum as seres realizadas como um fim em si próprias e não como um meio para 

se atingir um fim utilitário. Se há alguma utilidade na cultura, ela não é de caráter pragmático, 

mas é antes a satisfação de uma necessidade não material, e sim espiritual: a necessidade 

de prazer, no sentido mais geral da palavra. Não se trata, portanto, de um prazer meramente 

físico, animal, mas de um prazer sensorial e cerebral, baseado na satisfação da necessidade 

que a mente inteligente do homem tem de conhecer, de compreender, de sentir, de imaginar, 

de projetar, de abstrair, de manter, enfim, em permanente funcionamento os quatro processos 

básicos de relacionamento do homem com o mundo que o cerca, que são a percepção, a razão, 

a emoção e a intuição, e que podemos chamar simplesmente de processos de cognição.

ATIVIDADES PRAGMÁTICAS E ATIVIDADES HEDÔNICAS

Para Mukarovsky, o que diferencia basicamente o texto literário de qualquer outro texto é 

o que ele chama de função estética. Ele a explica mais ou menos assim:

“A cada objeto ou ação, inclusive à linguagem, pode-se atribuir uma função prática — 
utilitária para os instrumentos, comunicativa para a linguagem, e assim por diante. Se, 
todavia, um objeto ou ação tornar-se o foco de atenção por si mesmo e não por causa da 
função prática que desempenha, diz-se que tem uma função estética; isto é, provoca uma 



293

reação pelo que é, e não por aquilo para que serve. Assim, a função estética como tal não 
se limita a obras de arte e literatura mas pode aparecer com relação a qualquer objeto ou 
ação.” (Apud Hill, 1974).

Poderíamos comparar as funções pragmática e hedônica das práticas humanas às funções 

utilitária e estética de Mukarovsky. No âmbito da arte, aliás, a função hedônica é a própria função 

estética. No entanto, nosso conceito de função hedônica é mais amplo que o de função estética, 

pois não se restringe à arte. Com efeito, o caráter hedônico de uma atividade social transcende 

o campo da arte e mesmo da linguagem. Na realidade, todas as práticas humanas estão sujeitas 

a essa dicotomia pragmático x hedônico. Como vimos anteriormente, o fim último da existência 

humana é a obtenção do prazer. Assim, toda atividade cujo fundamento seja a busca do prazer 

é uma atividade-fim e, portanto, uma atividade hedônica. Já as atividades utilitárias, como a 

medicina, a construção civil, o direito, a administração, a indústria, o comércio, a educação, etc., 

são atividades-meio, cujo fundamento é, antes, a eliminação da dor, e, por isso mesmo, são 

atividades com função social predominantemente pragmática.

Podemos, portanto, classificar as atividades humanas, do ponto de vista semiótico, em 

atividades discursivas e atividades não discursivas. Por outro lado, do

 ponto de vista teleológico, as atividades humanas são predominantemente (ou 

exclusivamente) pragmáticas ou predominantemente (ou exclusivamente) hedônicas. Podemos, 

então, definir a cultura stricto sensu como o conjunto dos discursos sociais cuja função principal 

ou primária é a função hedônica.

 

ESTÉTICA

Quando se pensa na valoração de uma obra de Arte, consciente ou inconscientemente 

pode surgir uma relação dialética entre: Estética, Crítica e o ética. A poética e a crítica têm 

inexoravelmente caráter reflexivo sobre a obra de arte por tal motivo pensa-se intuitivamente 

em incluí-las dentro da Estética. Porém para Pareyson (2001) embora poética e crítica, 

determinantemente reflexivas, possam contribuir na valoração das obras de Arte, ainda assim 

não são Estética, mas sim, faz parte de seu objeto de estudo, a experiência estética. “A estética 

é filosofia, e, relativamente a ela, a arte, com as conexas crítica e poética, são experiência, isto 

é, objeto de reflexão” (PAREYSON, 2001, p.10).

Dessa maneira a estética não se preocupa com as qualidades plásticas da obra em si, mas 
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sim com a teoria e as reações e/ou reflexões envoltas a ela, ou seja, seu objeto é a experiência 

estética. Por tratar-se de filosofia da Arte, não cabe à estética – assim como à Arte – limites 

definidos; a estética vai mudando seus paradigmas assim com a Arte vai quebrando tabus e 

desenvolvendo suas vanguardas.

“ Nenhuma indicação precisa pode provir do nome “estética”, surgido quando, no Sette-
cento, ao tornar-se a beleza objeto do conhecimento confuso ou sentível, e quando, no 
início do Ottocento, ao impregnar-se a arte de sentimento, pareceu natural, remeter a 
teoria do belo a uma doutrina da sensibilidade e a filosofia da arte a uma teoria do senti-
mento.”(PAREYSON, 2001, p. 01)

Por suas extensões limítrofes, beleza, sentimento e arte tecem relações por dentro da 

Estética, a dita filosofia da Arte. Porém ambas não formam uma cadeia fechada de resultados 

e limites exatos, relacionam-se entre si agregando diferentes roupagens de acordo com suas 

hibridações. Ou seja, o sentimento ao apreciar o belo, pode ser diferente do sentimento ao 

apreciar a Arte. E essa Arte pode ser bela, como aos moldes gregos ou pode perseguir o feio, 

porém não deixa de ser Arte e não deixa de provocar sentimentos.

No entanto, a Estética permitiu que se construísse um discurso autônomo acerca da Arte. 

Nesse discurso estão contemplados tantos os aspectos técnicos inerentes à produção das obras 

de arte, mas também as questões sensíveis advindas da arte e/ou do ser humano.

“Como crítica estética, tentou-se traduzir verbalmente tudo aquilo que se passa na emo-
ção estética, na sensibilidade que se transforma no percurso da criação das obras de arte, 
principalmente, nos dilemas entre razão e sensibilidade inerentes a situa-
ção cultural de onde emergem.” (MEIRA, 2007 p. 23)

Nesse ponto, Meira (2007) refere-se ao processo criativo e as emoções, atreladas a 

situação sócio-histórica, cultural e até mesmo pessoal em que o artista está imerso no instante 

da criação. O que indubitavelmente, ainda que de modo inconsciente, impregnará sua produção 

de Arte. Essas emoções recebem até mesmo um nome específico, são chamadas de “emoções 

estéticas”, o que reitera a importância das emoções nos processos artísticos e/ou na fruição 

deles. Os círculos de amizade também influenciam a obra de vários artistas, o contato intelectual 

com pessoas de diferentes saberes, abre novas perspectivas de conhecimento, enquanto o 

modo de agir e sentir de outrem pode alterar a fluência do artista, seu ritmo e sua atitude, perante 

o mundo e perante si mesmo e desse modo também perante a Arte. Especialmente quando 
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essa inspiração é encontrada em outro artista - em todas as épocas essa troca tem ocorrido - 

seja porque o ser humano busca encontrar no outro a extensão de si mesmo, ou porque busca 

encontrar a si mesmo e então enxerga-se no outro.

Rosenfield (2009, p. 07), esclarece essas relações de emoções e sentimentos em diálogo 

com repertório pessoal do espectador em torno da estética:

 
O termo e a disciplina “estética”. A palavra “estética” vem do grego aísthesis, que signifi-
ca sensação, sentimento. Diferentemente da poética, que já parte de gêneros artísticos 
constituídos, a estética analisa o complexo das sensações e dos sentimentos, investiga 
sua integração nas atividades físicas e mentais do homem, debruçando-se sobre as pro-
duções (artísticas ou não) da sensibilidade, com o fim de determinar suas relações com o 
conhecimento, a razão e a ética.

Pode-se perceber que a Estética não está interessada apenas no resultado final, mas inicia 

seu processo investigativo, buscando situar-se culturalmente e perceber os acontecimentos, 

dilemas e lemas, qual a filosofia de vida do sujeito, o que ele acredita piamente? Sobre o que 

tem dúvidas, do que tem medo e quanto há de ceticismo ou quanto há de fé? Qual a proporção? 

O quanto de cada elemento acima pode estar contido na expressão do artista, ou ausente dela? 

Segundo Meira (2007, p. 24), “a estética tem como consciência e reflexão o universo que chega 

a nós pelos sentidos, sentimentos, linguagem afetiva, o que chega pelo mundo histórico, pessoal 

e radical, em termos de vida.” A estética por assim dizer é filosofia e não ciência, portanto ela 

estabelece essa relação dialética entre o saber e o sentir, o conhecer e o intuir. A estética permite 

que a bagagem individual implique sobre os julgamentos, de modo integral. Assim sendo, os 

conhecimentos que interessam não são apenas os aspectos tangíveis e empíricos, mas também 

os subjetivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que procuro sumariamente mostrar neste trabalho é que qualquer teoria semiótica da 

cultura deve levar em conta a dualidade existente entre as práticas antropoculturais pragmáticas 

e as práticas antropoculturais hedônicas, e que esta dicotomia está na própria base da 

organização das atividades sociais do ser humano. Nesse sentido, a semiótica da cultura passa 

necessariamente pela pesquisa sociossemiótica, uma vez que o objeto básico de sua análise 

são os discursos sociais. O estabelecimento da dicotomia hedônico/pragmático tem inclusive 
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implicações na própria configuração das estruturas de poder desses discursos, envolvendo 

estudos que incorporam ferramentas da lógica modal. Além disso, trata-se de um campo muito 

fecundo de pesquisas intersemióticas e interdisciplinares, visto que os discursos sociais em 

questão apresentam-se através de semióticas verbais, não-verbais e sincréticas e seu estudo 

requer a contribuição de disciplinas como a estética, a epistemologia, a educação física e a 

teologia.
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DESAFIOS DOCENTES NO 2º ANO DE PANDEMIA DE COVID-19

JORGE FERNANDO INACIO

RESUMO

No começo da pandemia de COVID-19, muitos acreditavam que seriam apenas alguns dias ou meses de provação. 
No que tange à educação, pode-se dizer que as dificuldades encontradas foram ímpares, nunca antes enfrentadas. 
Já no primeiro ano, as desigualdades sociais se acentuaram, mas no segundo, inúmeros outros desafios se 
apresentaram, como por exemplo, uma evasão escolar real provocada por diversos fatores. Para os (as) docentes 
que tiveram de trabalhar de forma híbrida, desdobrando-se em múltiplos horários de atendimento e inclusive atuando 
na busca ativa de seus estudantes evadidos a realidade foi ainda mais dura, pois em grande parte, trabalharam 
muito mais do que se estivessem apenas lecionando de forma presencial.

Palavras-Chave: Vulnerabilidade Social; Racismo; Exclusão; Ausência de Recursos, Educação, Pandemia, 
COVID-19, Corona vírus. 

INTRODUÇÃO

No segundo ano da pandemia de COVID-19, que se abateu sobre a população mundial, 

enfrentamos uma grande discrepância na educação. Isso se deve ao fato de que as desigualdades 

sociais abrangem várias camadas da sociedade, sobretudo no Brasil.

Tais desigualdades podem ser observadas a medida que ações de enfrentamento à evasão 

escolar tornam-se ineficazes em determinadas camadas da população. A principal estratégia foi 

a busca ativa, onde escolas de todo o país se empenharam para localizar estudantes que não 

estavam realizando atividades on-line ou não voltaram ao ensino presencial.

A educação brasileira possui uma longa história e é certo que logrou avanços nas últimas 

décadas. Entretanto, com o advento da pandemia de COVID-19 (Corona Vírus) e a necessidade 
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de imposição do distanciamento social e com isso, o fechamento físico das escolas, pudemos 

perceber um grande impacto nos quesitos educacionais. Objetiva-se analisar como alguns pilares 

educacionais foram colocados em cheque, à medida que de maneira brusca a educação passou 

de estruturas físicas para estruturas digitais. Aponta-se para avanços advindos desta mudança 

paradigmática e também para desafios que se tornaram mais difíceis, além de explicitar problemas 

que outrora se achavam superados. Este artigo é visto pelo prisma docente e é balizado pelos 

novos mecanismos educacionais que a pandemia impôs a todos os educadores de um dia para 

a noite, dos problemas arraigados nos fazeres educativos, além de velhas travas advindas de 

séculos de colonização e de práticas inadequadas para o trabalho com currículo.

Tardiamente, governos propiciaram equipamentos eletrônicos para que os (as) estudantes 

tivessem acesso aos conteúdos digitais, ou seja, para que pudessem estudar on-line. Em algumas 

redes do país, os equipamentos chegaram quase no segundo semestre de 2021 e em algumas 

regiões mais remotas, onde docentes dependem de embarcações para lecionar, a educação on-

line ainda é um sonho distante.

Nos grandes centros urbanos, muitos (as) estudantes ficaram à margem da educação 

on-line e quando, em meados do segundo trimestre, as aulas presenciais voltaram de forma 

facultativa, um alto número de estudantes não retornou às aulas presenciais e também não 

executou as atividades on-line, configurando desta forma, um novo tipo de evasão escolar. Em 

parte pelo medo real da pandemia, em parte devido ao fato das dificuldades econômicas reais 

da sociedade e ainda, pelo simples fato de terem outros atrativos em suas residências, ocorreu 

um lapso de aprendizagem.

DESAFIOS DOCENTES NO 2° ANO DE PANDEMIA DE COVID19

As redes de ensino, principalmente nos grandes centros urbanos, trabalharam arduamente 

para proporcionar estruturas mínimas para que educadores e educandos pudessem realizar 

as tarefas. Em poucos dias, materiais foram diagramados e impressos, bem como plataformas 

disponibilizadas. Programas de TV também foram produzidos e viabilizados através de redes de 

programação aberta, bem como por canais na internet.

As diretorias de ensino desdobraram–se para orientar as coordenações pedagógicas das 

unidades escolares, que por sua vez, usaram de todas as ferramentas possíveis para prestar 
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formação às equipes docentes a fim de que conseguissem implementar as atividades on-line.

Nesse ponto, questões que há décadas vinham engatinhando para se resolver, como por 

exemplo, as questões de uso das novas tecnologias, tiveram de ser enfrentadas imediatamente. 

Verdadeiramente comprovando as afirmações de que em momentos de crise, muitas coisas 

passam por evoluções rápidas. Vale ressaltar que essa evolução não foi fácil, pelo contrário, 

houve muitas dificuldades. 

Enquanto o setor da educação pública procurava se ajustar, viu-se o agravamento da 

crise no setor da saúde, com franco aumento do número de mortes decorrentes da pandemia.

Neste ponto, vale ressaltar que grande parte dos docentes e demais servidores públicos 

são do grupo de risco e com isso, além das dificuldades pedagógicas, pode-se afirmar que houve 

real apreensão devido à gravidade do movo Corona Vírus (COVID-19).

Apesar dos temores e desafios, aos poucos, docentes de todo o país começaram a 

formar alianças entre si, impulsionadas pela internet e meios de comunicação. Trocando 

saberes, estratégias e ferramentas. Isso se deu de forma on-line devido as facilidades dos 

meios de comunicação digitais e inclusive, o mesmo se deu nos próprios grupos de professores 

de uma mesma unidade escolar. Isso porque inimizades e questões ligadas a dificuldades de 

relacionamento, muitas vezes foram colocadas de lado pela busca do sucesso na implementação 

das atividades on-line, ou seja, houve união em prol do bem comum, da causa educacional.

É necessário registrar que muitas redes de ensino privado, ou mesmo escolas particulares 

ajustaram-se com um pouco mais de facilidade ao cenário on-line. Isso ocorreu por várias 

questões, que vão desde melhor acesso às tecnologias até questões sócio econômicas.

O nó estratégico se encontraria mesmo nas redes de educação pública, tanto dos grandes 

centros como as localizadas em pequenos distritos. Realmente a mudança de paradigmas 

presenciais para as ações on-line ainda era necessária nos âmbitos da educação pública e por 

razões totalmente inversas às particularidades da rede privada, tal mudança continua um desafio 

gigantesco.

Nesse ponto, a necessidade de formação dos professores é um fator preponderante, 

mas precisamos destacar a questão da vulnerabilidade e exclusão social, que trazem consigo a 

exclusão digital.

A exclusão digital é uma questão tão importante pois evoca o âmago das desigualdades 

sociais. Observe que no Brasil ainda estamos em busca da universalização de quesitos básicos 
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de ensino, para uma população que muitas vezes está em situação de abandono, mora em 

locais de difícil acesso, sofre com as mazelas da pobreza e até da fome.

Quando se luta por condições mínimas de vida, não é pouco dizer que para esta população 

há grande falta de acesso à internet. Também podemos afirmar que não dispõe de comutadores 

e/ou celulares que possam comportar uma educação on-line de qualidade. Estes quesitos por 

si só já demonstram o grande problema e desafio em se ter educação on-line na rede pública 

brasileira.

Ainda sobre as questões de vulnerabilidade, precisamos registrar que muitas famílias 

enfrentaram diminuição de renda e perca de seus empregos devido ao fechamento de postos de 

trabalho em decorrência da pandemia e respectivo fechamento de comércios e indústrias. 

Neste panorama caótico, de aumento das dificuldades das famílias mais carentes, as 

equipes gestoras, docentes e operacionais das unidades educacionais desdobraram-se para 

propiciar as melhores experiências educativas disponíveis.

Como mencionado anteriormente, docentes começaram a prestar ajuda mútua uns 

aos outros, trocando experiências e práticas pedagógicas. Embora o isolamento social tenha 

dificultado relações pessoais in loco, houve bastante crescimento intelectual e profissional 

com as comunicações in-line. Foi premente e imediata a necessidade de reciclar as práticas 

pedagógicas e buscar meios de trabalho pelas plataformas digitais de aprendizagens.

Esta necessidade premente de mudança e adaptação, permitiu que práticas estáticas por 

décadas no ensino público, como o uso de giz, lousa e primazia das aulas expositivas tradicionais 

fossem colocadas em xeque.

Na impossibilidade de dar aulas da maneira usual, docentes se reinventaram, buscaram 

superar-se e alcançaram altos níveis de qualidade. Isso mesmo, uma classe que esteve moldada 

em determinados paradigmas rapidamente se reformulou.

Apesar da exclusão digital, que continua um desafio além das possibilidades de resolução 

pelos (as) próprios (as) docentes, viu-se uma adaptação incrível. Já que as dificuldades 

tecnológicas são uma realidade, as escolas lutaram de todas as formas para que famílias e 

estudantes pudessem ter o mínimo de qualidade educacional. Quando não era possível usar 

plataformas sofisticadas, buscou-se aplicativos básicos via celular. Se o celular era inviável, 

cópias reprografadas foram distribuídas, sendo que redes de ensino chegaram a enviar livros pelo 

correio e até programas pela televisão. Nesse ponto, é necessário registrar que as ações feitas 
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pelas redes amenizaram um pouco as mazelas da exclusão, mas os problemas ainda persistem. 

Agora, passados mais de seis meses do início do isolamento social, locais mais remotos têm 

procurado disponibilizar sinais de internet, chips de celulares e outros mecanismos tecnológicos 

e pode-se afirmar que tais dificuldades ainda perdurarão por um bom tempo.

Exposta a situação de faltas de condições de acesso e de equipamentos por muitas 

famílias, também é necessário registrar que muitos desafios e barreiras foram superados.

Graças os departamentos de Coordenação Pedagógicas das escolas, os (as) docentes 

puderam contar com formações de qualidade para o enfrentamento dos desafios educacionais 

on-line (Principalmente nos grandes centros urbanos, pois sabemos que em muitos locais 

remotos as dificuldades formativas persistem). 

Sabe-se das dificuldades acima descritas, mas há também de registrar a luta incansável 

dos coordenadores pedagógicos para formar as equipes docentes, foi e está sendo uma luta 

incansável pelo bem da educação.

Também há o outro extremo, onde famílias com condições financeiras estáveis cobraram 

qualidade nas atividades docentes, mesmo estes profissionais ainda tendo de se adaptar a nova 

realidade on – line. Citando por exemplo a cidade de São Paulo e sua rede de ensino, por ser 

uma megalópole, atender desde áreas vulneráveis até locais de classe média, média-alta e 

alta. Nestes locais, as famílias cobraram aulas e atividades de alta qualidade desde o primeiro 

momento. Mais uma vez as coordenações pedagógicas desdobraram-se para propiciar formações 

que pudessem ajudar as equipes docentes a propiciarem qualidade em suas atividades.

Apesar de todos os pesares, há de se registrar que professores e professoras deram um 

show de força de vontade e lutaram para adaptar-se ao novo contexto e sem sombra de dúvidas 

confeccionaram e estão confeccionando atividades de alta qualidade, com aulas totalmente 

autorais. Pode-se notar este fenômeno em ambas as redes, sejam em escolas particulares ou 

públicas.

Ressalta-se mais uma vez que práticas estagnadas há décadas puderam ser rediagramadas 

em poucas semanas, prova da capacidade e qualidade da classe docente.

Apesar destes avanços, as dificuldades e mazelas ainda são gigantescas, as desigualdades 

sociais e exclusão digital são fortes pedras no caminho e as mortes decorrentes da pandemia 

ainda estão aumentando dia a dia, pois como levar atividades de qualidade on-line para quem 

não tem acesso? Tal solução não pode ser dada pelos docentes, visto que eles podem fazer 
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belas aulas on-line, mas não podem suprir a carência de acesso digital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora todas as ações possíveis tenham e estejam sendo empregadas, muitas respostas 

foram dadas pelas próprias unidades escolares em todo o Brasil, que se desdobraram no 

atendimento às famílias. Muitas fizeram arrecadações de alimentos e roupas, outras colocaram 

diversos canais on-line de atendimento à população. Tudo isso apesar da necessidade de 

isolamento social.

Frente as dificuldades financeiras impostas pela pandemia, onde como já mencionado 

muitas famílias perderam suas fontes de renda, observou-se um êxodo estudantil das escolas 

particulares paras as públicas, visto que muitas famílias não tinham mais como pagar as 

mensalidades escolares.

Esta nova realidade fez com que docentes perdessem seus empregos na rede particular, 

que se viu sem caixa devido a cortes de pagamento de mensalidades e também em certa monta 

agravou as dificuldades de certas unidades escolares no território brasileiro, que já encontravam 

dificuldades operacionais.

Olhando por outro prisma, há de se destacar o fato que novamente devido ao aumento 

das desigualdades sociais, observou-se uma gradativa evasão digital, ou seja, muitos estudantes 

deixaram de fazer as atividades on-line por não terem condições monetárias para manter os 

serviços de internet, ressaltando que outros nunca puderam acessar devido às razões expostas 

neste texto, dentre outras.

Os desafios só aumentam, pois há de se destacar o fato de que mesmo de forma remota, 

é de primordial necessidade assegurar o Atendimento Educacional Especializado aos estudantes 

com deficiência.

Mais uma vez, os coordenadores pedagógicos desdobraram-se para propiciar formações 

sobre o tema da educação especial. Por um lado foi bom pois muitos docentes foram repertoriados 

no tema, pois com as orientações sendo transmitidas de forma on-line, a temática foi expandida. 

Apesar do fato positivo, a questão do distanciamento social agiu de sobremaneira na ampliação 

da dificuldade de atendimento dos estudantes com deficiência. Isso devido ao fato de que a 

experiência pessoal com professores especializados em educação especial é fundamental para 
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garantir a estes estudantes atendimentos personalizados de qualidade, sem mencionar o fato de 

que me casa, muitas vezes as famílias não teriam todas as condições necessárias para viabilizar 

tais práticas educativas e nem o conhecimento pedagógico necessário para tanto.

Neste interim, voltamos a mencionar o aumento da curva de mortos na pandemia, gerando 

um clima de medo e apreensão nos (as) educadores (as). Tais preocupações e o fato de muitos 

familiares terem contraído o vírus e em vários casos terem chegado à óbito, causou uma onda 

de tensão ainda maior na classe docente, sendo que muitos pediram licenças médicas devido ao 

fato das ansiedades crescentes, síndromes do pânico, além de outros males.

Muitas conquistas pedagógicas também foram obtidas, como melhoria da didática e 

domínio de várias ferramentas digitais. Docentes que antes não apenas dariam aulas tradicionais 

se reinventaram, fazendo aulas ao vivo (LIVEs), gravando vídeos e adequando suas práticas 

pedagógicas. Tais ações, em prol de didáticas inovadores e contemporâneas foram usadas 

como chamariz e ânimo para os estudantes, sendo que em vários momentos, estes se divertiram 

vendo seus professores em aulas diferenciadas.

Ainda sobre a questão de evasão digital, houve um agravante, visto que alguns meios 

midiáticos divulgaram mensagens que foram mal interpretadas pelos estudantes, como por 

exemplo o fato que não haveria reprovação e que todos seriam aprovados. Não cabe aqui julgar 

a mensagem e si, mas apenas vale o registro que devido ao fato de que muitos ainda se apegam 

as notas e aprovações como motivo de estudo, estes desmotivaram-se e deixaram de fazer as 

atividades. 

Em um momento em que a pandemia ainda é uma realidade e que vários entes 

governamentais estudam à volta para as aulas presenciais, vários órgãos civis preocupam-se 

em como se dará esta retomada, mas uma coisa é certa, as aulas como eram antes, nunca mais 

serão feitas.

Uma vez vencida a barreira tradicional, a tendência é que as práticas educativas continuem 

se renovando, melhorando e rompendo paradigmas, o que é uma boa notícia frente a triste 

realidade apresentada pelo crescente número de vidas humanas perdidas nesta pandemia.

Com o reconhecido esforço das equipes escolares, há de se reconhecer que este não é 

o fim, mas um novo começo.

2000
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 A ARTE VIVENCIADA E CRIADA POR BEBÊS E CRIANÇAS

JOSENILDA CASSIANO DA SILVA

RESUMO

Esta pesquisa caracteriza-se por um estudo teórico, visando dialogar sobre a arte na educação infantil no período 
de isolamento social devido a pandemia covid 19. Desta forma, buscou-se primeiramente conhecer as barreiras e 
possibilidades da educação infantil no que tange a linguagem artística; contextualizar a arte na educação infantil, 
especialmente no ensino remoto e identificar como a arte é percebida pelas famílias das crianças da educação 
infantil. Concluiu-se que. mesmo no cotidiano limitado e atarefado, os bebês e crianças, em suas múltiplas interações 
e intervenções, aprenderam, improvisaram e criaram, transformando o espaço doméstico e as relações sociais, por 
meio da arte.

Palavras- Chave: Educação Infantil; Ensino à Distância; Artes.

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surgiu diante do interesse e necessidades despertados pelo novo contexto 

de trabalho advindo com a pandemia Covid 19. Dificuldades e desafios encontrados diariamente 

exigiram que nosso cotidiano de trabalho fosse reinventado, nos levando a buscar meios de 

aprendizagem sem a presença física no ambiente escolar. Para a resolução de situações 

problemas, educadores, educandos e familiares precisaram construir um novo percurso para 

aprendizagem e conhecimento, respeitando as características, limitações e potencialidades 

pertinentes a cada realidade.

Cecílio (2021) destaca que desde que a pandemia Covid-19 surgiu, transformando 

as nossas vidas, a Educação Infantil tem sido uma das etapas de ensino mais atingida pelo 

distanciamento social, pois a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos está 
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relacionada a convivência estabelecida entre elas e os professores no cotidiano escolar.

Desta forma, este estudo caracteriza-se como uma análise teórica, tendo por objetivo 

favorecer a compreensão desse processo vivido e estimular a reflexão e a discussão social a seu 

respeito, visto que esse período trouxe grande marco a história mundial.

Mendonça e Oliveira (2020) relatam que no isolamento em seus lares, na maioria das vezes 

aos cuidados das mães, o dia a dia dos bebês e das crianças pequenas são condicionados as 

rotinas domésticas, trabalhos em home-office e cuidados necessários com os filhos. Isto posto, 

busca-se compreender qual a perspectiva das famílias no ambiente doméstico em relação às 

múltiplas linguagens artísticas, visto que a distância do ambiente escolar gerou uma nova forma 

de envolvimento no que tange a a aprendizagem entre as crianças com seu corpo, de acordo 

com o ambiente oferecido, sentido e experienciado. Procura-se perceber, como as crianças 

mais novas se relacionam com os gêneros artísticos, experimentam e produzem novos feitos, 

recriando o espaço-tempo de suas casas com suas curiosidades.

Em relação às crianças no contexto da pandemia, Mariano, Prado e Noguera (2020), p 

7ressaltam:

...elas são atingidas pela perda da renda familiar; são, muitas vezes, vítimas da violência 
dentro de casa; sentem a ausência de seus pares, professores e avós; lidam como enclau-
suramento e as limitações de seus espaços e movimentos corporais; enfrentam as dificul-
dades de um ensino remoto; vivenciam o luto e o medo da doença; aprendem também; e 
descobrem, talvez, novas alegrias. 

Refletir sobre os caminhos plausíveis para a Educação Infantil nessas circunstâncias 

exige atenção a alguns pontos, como lembrar que a interação é imprescindível na edificação de 

conhecimentos nessa fase da vida, visto que as crianças dessa faixa etária aprendem pela ação 

e interação, algo que o ensino remoto torna mais restrito.

Mariano, Prado e Noguera (2020) citam que a associação entre infância, arte e pandemia, 

pode ser vista à luz do que o líder indígena Ailton Krenak nos alerta: “é necessário encontrar um 

outro jeito de estar no mundo e precisaremos para isso de muita imaginação”. É preciso com 

brevidade pensar e construir novos possíveis. E neste contexto a articulação entre infância e arte 

é transcendente.
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ARTE VIVENCIADA E CRIADA POR BEBÊS E CRIANÇAS

Criar artisticamente é uma característica nata da humanidade.  Existem registros artísticos 

de todas as civilizações, desde os tempos antigos, por meio da arte conhecemos suas culturas, 

histórias e sentimentos. Seja de forma espontânea ou intuitiva, obrigatória ou objetiva, para 

decorar ou por ser essencial, a arte se faz presente em variadas praticas (Mendonça e Oliveira, 

2020).

Desenhar, brincar, poetar. Manchar, riscar, construir, se encantar. Transformar um frag-
mento de vidro em uma joia rara, rabiscos em dragão alado, pensamentos em formas.  
Buscar o dizível no invisível. Modos singulares de ver, sentir, expressar e (re)inventar o 
mundo (CUNHA, 2019, p11).

A interação e produção artística dos bebês têm início antes mesmo da frequência à 

educação formal, na educação infantil. É no ambiente familiar que tudo começa, a partir do 

contato com tudo que está ao seu redor, sejam pessoas ou objetos. Desta forma, pode-se dizer 

que a produção artística tem princípio e desenvolvimento na constante interação, por meio 

do toque, criações e invenções, transformações e ousadia, brincadeiras e experimentações, 

movimentando o contexto que os cercam (MENDONÇA, OLIVEIRA, 2020).

Cunha (2019) destaca que a sensibilidade e formas de expressão estão cada vez mais 

ausentes em nossos contextos socioculturais nas salas de aula. O ensino de arte na Educação 

Infantil, assim como em outros níveis de ensino, não está colaborando para que as crianças 

possam elaborar sua linguagem expressiva, para que consigam ler e representar suas relações 

particulares com o mundo. 

É imprescindível ressaltar que essas, são experiências ligadas à primeira infância 

relativas aos processos criativos: observar, experimentar, tocar, sacudir, imitar, jogos de faz de 

conta e brincadeiras, seja com brinquedos ou recursos corporais. Sendo o início do percurso 

relativo à “estética, ao ritmo, com o jogo dramático, à atenção às linhas, às texturas e ao diálogo 

com a criação”. Não é necessário ter objetos artísticos convencionais e técnicas previamente 

estipuladas, mas, propiciar ao bebê a liberdade expressiva, sempre cultivando o seu potencial 

infinito de criatividade (Mendonça, Oliveira, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta pesquisa é possível concluir que a pandemia covid 19 nos fez viver de forma 

diferente do que estávamos habituados. Novos modos de aprender, novos jeitos de interagir, o 

que afetou a educação infantil em sua totalidade, já que a interação e a convivência fazem parte 

do processo de aprendizagem das crianças. Neste contexto a arte surge como uma maneira 

diferente de olhar para tudo o que passamos, trazendo imaginação e beleza ao cotidiano.

A arte na educação infantil é vista como uma livre expressão, se faz presente nas 

brincadeiras, desenhos, pinturas, rabiscos, na criatividade, no modo de cada um ver, sentir e 

expressar-se. Porém, esta pesquisa mostra que, cada vez mais, a formação do professor está 

mais precária no que tange a arte, fazendo com que sintam dificuldade no planejamento de aulas 

relacionadas a esta disciplina.

Isso nos leva a enfatizar que precisamos redirecionar os sentidos para entender como as 

artes são vividas e produzidas na primeira infância.  Refletir o porquê a linguagem artística estar 

cada vez mais limitada em nossas vidas. O modo como as famílias se relacionaram com a arte 

durante o isolamento social mostrou que, mesmo no cotidiano limitado e atarefado, os bebês e 

crianças, em suas múltiplas interações e intervenções, aprenderam, improvisaram e criaram, 

transformando o espaço doméstico e as relações sociais, por meio da arte.
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A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA PRÁTICA ESCOLAR

JOSILAINE CRISTINA BUENO FERREIRA

RESUMO

O artigo aqui desenvolvido tem como objetivo chamar a atenção para a importância da participação dos pais na vida 
escolar dos filhos, onde estes tendem a contribuir para a dinâmica de aprendizagem destes, bem como incentivar 
o contato com novas formas de socialização. Assim, por meio da pesquisa bibliográfica foi possível nortear todo o 
trabalho, através das contribuições teóricas envolvidas. As abordagens feitas no desenvolvimento se fizeram por 
meio de sessões que contemplaram o papel dos pais na educação dos filhos, a relação escola-família e a inclusão 
de práticas pedagógicas possíveis de serem aplicadas também pelos pais.

Palavras-Chave: Escola; Família; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A escolha por este tema se fez em torno do interesse em estudar melhor o porquê que os 

pais não fazem questão de estar presentes no cotidiano da vida escolar de seus filhos.

Nosso interesse por este tema se fez, devido às diversas falas de professores e gestores 

de que os pais, de um modo geral, não têm se interessado pela vida escolar dos filhos, deixando 

para a Instituição a responsabilidade total em educa-los, cuidá-los e ensiná-los, quando na 

verdade, essa integração com a escola é que faz com que os alunos sintam-se motivados a 

continuar e progredir nos estudos.

Pode-se dizer que essa participação tem se tornado fundamental, nos últimos tempos, 

onde muitas crianças tem apresentado dificuldades de aprendizagem e de comportamento, se 

fazendo necessária a união entre escola-família-aluno.

É comum, nos dias de hoje, surgirem questões negativas por parte das escolas a respeito 
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da participação dos pais no processo educacional dos filhos, seja por falta de tempo ou qualquer 

outro motivo.

A família tem passado para a escola a responsabilidade de instruir e educar seus 

filhos e espera que os professores transmitam valores morais, princípios éticos e padrões de 

comportamento, desde boas maneiras até hábitos de higiene pessoal. Justificam alegando que 

trabalham cada vez mais, não dispondo de tempo para cuidar dos filhos. 

A escola, por sua vez, afirma que o êxito do processo educacional depende, e muito, da 

atuação e participação da família, que deve estar atenta a todos os aspectos do desenvolvimento 

do educando. Reclama bastante da responsabilidade pela formação ampla dos alunos que 

os pais transferiram para ela, e alega que isto a desviou da função precípua de transmitir os 

conteúdos curriculares, sobretudo de natureza cognitiva. Com isso, ao invés de ter as famílias 

como aliadas, acaba afastando-as ainda mais do ambiente escolar.

Assim, se faz aqui a construção de uma consciência entre família e comunidade escolar, 

para que se possa obter maior integração destes com a escola, como um todo.

A ausência desta integração e motivação tem levado a um aumento significativo do número 

de evasão escolar, onde não se pode mais controlar tais números por falta de apoio dos pais.

Um dos principais objetivos envolvidos no trabalho apresentado é chamar a atenção para 

a participação dos pais da vida escolar dos filhos, dando suporte para a escola, onde este teve 

como base para sua concretização desenvolver primeiramente o levantamento de pressupostos 

sobre o assunto, que contemplasse a face da escola e da relação desta com as famílias dos 

alunos.

Assim, o artigo se fez com base na Pesquisa bibliográfica, apoiada em teóricos que 

estabelecem colocações sobre o tema, em conjunto com algumas informações obtidas ao 

longo do desenvolvimento do artigo e que, nortearão a escrita do texto, explorando informações 

importantes dentro do contexto elaborado.

Dentre os principais meios para a realização da pesquisa encontram-se livros, busca na 

internet (sites, blogs), artigos, e matérias de revistas sobre educação que tratam do tema de 

forma clara.
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O CONTEXTO ESCOLAR E A FAMÍLIA

A escola, enquanto instituição tem se mostrado bastante preocupada com a questão da 

parceria com as famílias, onde através de palestras, confraternizações, em que pais, alunos, 

professores, coordenadores pedagógicos e demais funcionários se interagem com atividades 

reflexivas, ela perfaz o objetivo de estreitar o relacionamento tanto família escola, como também 

fazer com que os pais e filhos se interagem nas relações afetivas.

É importante que os pais ou responsáveis pelas crianças estejam interessados em tudo 

no que diz respeito à escola do filho, para que ele perceba que estudar é algo prazeroso e 

indispensável para a vida. A participação dos pais na educação formal dos filhos deve se proceder 

da maneira constante e consciente, integrando-se ao processo educacional, participando 

ativamente das atividades da escola. 

Quando os pais conseguem saber que a escola pretende em termos educacionais – e se 
esse objetivo coincide com os seus -, então tudo estará muito próximo de ser resolvido. 
Para que tudo se encaminhe como desejamos, é necessário saber um pouco sobre edu-
cação (ZAGURY, p. 90, 2015).

Esse tipo de interação só tende a enriquecer e facilitar o desempenho escolar da criança. 

Pois, diante desta realidade, os pais devem deixar bem claro para os filhos a importância de 

estar frequentando a escola, e mostrando as vantagens que são oferecidas na mesma, como 

instituição que prepara para a consciência política, para cidadania e convivência social. 

O que se pode perceber é que muitos pais veem na escola uma oportunidade de os filhos 

terem um futuro melhor, e de se realizarem profissionalmente, ou mesmo porque enquanto os 

filhos estão na escola estão livres dos perigos da rua. E com a valorização que os pais dão à 

escola, eles incentivam os filhos a perceberem a importância do saber.

Paro (2000, p.48) afirma que:

Na verdade, a disponibilidade de boas condições para o estudo nas casas das camadas 
mais pobres da população parece ser heterogênea, havendo desde situações de extrema 
precariedade até situações em que os pais põem à disposição de seus filhos boas condi-
ções de trabalho. Dada à situação de vida dessas populações, é mais provável, entretan-
to, que predominem os casos em que faltam condições adequadas de estudo. Assim, a 
precariedade dos recursos e dos espaços para o estudo no interior dos lares não deixa de 
ser uma realidade que dificulta os trabalhos estudantis das crianças e jovens.



314

Este mesmo autor ainda enfatiza a precariedade em que se encontram as famílias, onde 

estas precisam estar inseridas na escola para dar suporte a uma boa condição de trabalho, pois 

é nestas famílias, menos favorecidas, que se nota a falta de recurso para os estudos, o que 

dificulta a aprendizagem das crianças. Ou seja, pode-se dizer que o fator social exerce influência 

no insucesso nos estudos e na aprendizagem dos alunos, de modo até a desestruturá-los.

Para Tiba (2002, p. 183):

“Se a parceria entre família e escola for formada desde os primeiros passos da criança, 
todos terão muitos a lucrar”. A criança que estiver bem vai melhorar e aquela que tiver pro-
blemas receberá a ajuda tanto escola quanto dos pais para superá-los. Assim, é primordial 
que escola e família se sintam parceiras nessa tarefa de transformação da criança, onde 
família deve participar das reuniões, questionarem sobre a vida escolar de seu filho, co-
nhecendo as reais práticas educativas, e que a escola se sinta parceiras nesta jornada. 
Quando se fala na desejável parceria escola/família e se convoca a participação dos pais 
na educação, como promoções do sucesso escolares dos filhos, não se consideram as 
mudanças históricas e a diversidade cultural nos modos da educação e reprodução social; 
as relações de poder entre estas instituições e seus agentes; a diversidade de arranjos fa-
miliares e as desvantagens materiais e culturais da grande parte das famílias; as relações 
de gênero que estruturam a divisão de trabalho e na escola. 

Infelizmente é a criança que vai ter que correr atrás do prejuízo, pois quando se encontram 

na idade escolar, elas necessitam do apoio dos pais para que esse processo educacional seja 

realizado com sucesso, se intervenções. Mudanças dentro da família e nas relações estabelecidas 

dentro destas, destroem qualquer possibilidade que a criança vê de apoio às suas atividades 

escolares.

Diante dessa mudança na estrutura familiar e social, Paro (2000, p. 68), também coloca 

que “é muito importante o papel da família no desempenho escolar dos filhos, (...) há uma 

relação interdependente entre as condições sociais da origem das famílias e a maneira que se 

relacionam com as escolas.”

A relação entre escola e família que se faz de maneira saudável, torna também a 

aprendizagem saudável, pois o aluno se sente amparado de ambos os lados para seguir em 

frente nos estudos com plena realização.

A APRENDIZAGEM DIANTE DA RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA

A família é o primeiro grupo social do passamos a fazer parte, sendo que cada um começa 

a construir sua história de vida, e cria sua própria identidade cultural. É através da família que a 
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pessoa passa a receber influências de valores e convivência em grupo, o que se torna essencial 

para o desenvolvimento individual da criança. E é nesse momento que a criança começa a 

construir sua personalidade, pois a família é a sua fonte de sustentação.

De acordo com Paro (2000), sempre se procura examinar a participação dos pais em 

casa, “junto a seus filhos”, visando uma melhoria na qualidade do ensino, mediando à postura da 

escola na tomada de decisões para facilitar essa participação. Assim, fica claro que, quando os 

pais estão presentes na vida escolar de seu filho, participam de suas atividades, olham as lições 

de casa, e percebe o rendimento na escola. “É uma questão afetiva, os filhos se sentem amados 

quando os pais valorizam suas ações e seus trabalhos” (p. 34).

Quando a escola se coloca a disposição dos pais para que estes adentrem ao processo 

educacional, esta passa a dar oportunidade para que criem maiores condições de acesso aos 

filhos, não só no campo afetivo, mas também social e psicológico.

“Para ser eficiente, a aliança entre a escola e a família deve pautar-se na confiança mú-
tua – e não na hipocrisia que, na maioria dos casos, permeia esse vínculo” (ARATANGY, 
2010, p. 117).

A escola que é comprometida com a transformação da sociedade passa-se a se tornar 

um local de luta, onde a responsabilidade pela disseminação do saber elaborado, compete a 

todos os envolvidos. E, ao professor compete realizar a tarefa de estar integrado ao processo 

educativo, mediando, sugerindo, organizando, visando a cooperação, a iniciativa, a autonomia, 

propondo situações e servindo de alavanca para o processo de construção e descoberta de 

novas vertentes. 

Já à família compete à participação ativa no desenvolvimento das tarefas diárias, assim 

como participar das ações da escola, conhecer a dinâmica do professor da sala e dar ao filho o 

incentivo necessário para os estudos.

Nesse contexto, a aprendizagem se torna alvo de grande expectativa para o aluno, pois 

ele tem a seu lado, a escola enquanto Instituição que ensina e desenvolve o aprendizado ao 

longo dos anos; e a família como incentivadora das práticas escolares diárias, contemplando 

a necessidade que os alunos possuem de reconhecimento e valorização, perante os pais e 

àqueles que o cercam.
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Caminhos novos a serem trilhados exigem a inteligência contida na flexibilidade. Ser flexí-
vel é diferente de ser volúvel. O volúvel muda de postura a qualquer momento, em função 
de movimentos ou “ventos” que não entende. Já a pessoa flexível é aquela que é capaz de 
alterar a própria convicção ou rota a partir de uma reflexão que leve em conta o diverso ou 
o inédito. Quem não tem flexibilidade de pensamento repousa em um conhecimento fossi-
lizado e com um comprometimento assemelhado à domesticação, isto é, sem autonomia 
(CORTELLA, 2014, p. 36).

Neste sentido, a autonomia se faz de grande importância tanto na escola, como na família, 

onde o aluno seja o foco deste trabalho e passe a perceber que seus pais e sua escola se 

entendem quando ele precisa de ajuda ou tirar alguma dúvida sobre suas notas e comportamento, 

considerando sua manifestação para ambos.

Como coloca Zagury (2015), o que se precisa ter em mente é que o homem não cresce 

isolado e nem somente um ao lado do outro, mas sob a influência dos demais e em constante 

interação com eles. A educação regula e configura moralmente as gerações mais jovens, dando-

lhes conteúdo moral e espiritual. Encara a educação como inserida num contexto, o que vale 

dizer que as ideias educacionais não são absolutas, pois só valem para determinada sociedade, 

num determinado momento. Em outras palavras, os fins da educação variam no tempo e no 

espaço.

O que se pode perceber é que, muitas vezes, a ausência dos pais na vida escolar dos 

filhos passa pelo fato deste possuírem horários de trabalho fora do contexto da escola, onde 

isso dificulta o acompanhamento do percurso escolar da criança, principalmente quando se está 

cansado e com falta de paciência. 

E, neste contexto a criança cria uma expectativa com relação ao que se espera do pai ou 

da mãe sobre suas produções escolares, onde sua frustração por não ter devida atenção recai 

nas mãos do professor, que passa a ter esse papel na aprendizagem deste aluno.

O INCENTIVO DA FAMÍLIA 

Quando os pais participam na escola, estes atos não devem ser só para obter informações 

sobe os filhos, mas sim aproveitar este espaço par fazer sugestões, tomarem algumas decisões 

em conjunto com os professores, e participando da programação de atividades desta, etc. 

É preciso que os pais levem em consideração que em casa também é importante se ter 

um local adequado para o estudo e realização de tarefas escolares, ou seja, mostrar aos filhos 

que é fundamental o estudo para alcançar seus objetivos, demonstrar empolgação com dada 
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etapa vencida pela criança, levando-os a entender a importância de aprender e ser um cidadão 

consciente e livre. 

A escola enquanto instituição de ensino tem a função de oferecer condições necessárias 

para que o educando receba constante qualificação dentro de seu exercício de atuação, 

viabilizando assim, melhoria na qualidade de vida das gerações futuras. Mas, para que isso 

aconteça, é necessário se fazer uma reflexão sobre o processo ensino aprendizagem, onde se 

busque alternativas para os problemas encontrados nas práticas pedagógicas. 

Na possibilidade positiva, as escolas podem criar um ambiente que venha a construir-
-se um “espelho” e num “mundo” para as crianças, ajudando-as a caminhar para fora 
de um ambiente familiar adverso e criando uma rede de relações, fora das famílias de 
origem, que lhes possibilite uma vida digna, com relações humanas estáveis e amorosas 
(SZYMANSKY, 2001, p. 63).

Na escola o aluno irá construir o seu saber, mas ela também fará com que este possa 

construir caminhos e descobrir-se como ser pensante, crítico, social e capaz de atuar positivamente 

na sociedade em que vive mostrando a ele que, com a educação ele poderá desenvolver-se por 

completo, aprendendo a valorizar-se, mesmo que em casa ela ainda tenha que conquistar tal 

processo, pois, uma das principais atribuições da escola é a de manter e educar para a vida, de 

acordo com os princípios éticos, culturais, religiosos, e legais.

A escola precisa desenvolver seu trabalho de maneira mais ampla, sendo necessária 

uma convivência afetiva com as famílias, onde se saiba ouvir respeitando as diversidades, pois 

a mesma compreende que uma família, por não corresponder aos padrões tradicionais, não é 

capaz de cuidar da formação de seus dependentes, quando na verdade muitos são os fatores q 

se encontram por trás desta ausência. 

Assim, Paro (2000, p.63) nos coloca que, nem o decréscimo da importância da escola 

com móvel de ascensão social nem as concepções a respeito da queda da qualidade do ensino 

parecem ter conseguido abalar significativamente a confiança que a população tem na escola 

instituição.

De acordo com este mesmo autor, a confiança que os pais, ainda, depositam na escola 

é um motivo importante para que ela repasse uma educação de qualidade, visando melhorar as 

condições de vida de todos que fazem parte dela.

Por outro lado, ao longo dos anos, gradativamente a família, por força de horários de 
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trabalho, compromissos fora de casa e outros fatores, tem transferido para a escola a tarefa de 

formar e educar. Porém, essa situação não mais deve ocorrer. É preciso trazer, o mais rápido 

possível, a família para dentro da escola, onde ela passe a colaborar de forma mais efetiva com 

o processo de educar. Ou seja, a ênfase de todo o trabalho educacional está voltado para a 

necessidade de compartilhar responsabilidades e não transferi-las.

A parte mais valiosa do processo de estabelecer limites e transmitir parâmetros é a dis-
cussão, a possibilidade de expor e defender valores – e estes não derivam só de crenças 
intelectuais. Os valores que prezamos têm a ver também comas nossas emoções, com 
o que aprendemos a sentir. Alguns nem podem ser justificados de outro jeito, a não ser 
confessando que são nossos sentimentos, não nossa razão, que nos levam a ditar certas 
normas. Não é preciso se envergonhar de dizer isto quando for verdadeiro (ARATANGY, 
2010, p. 39).

Essa informação nos remete a uma reflexão em torno da procura por informações por 

parte dos pais, mesmo fora do horário, ou a representação deste na escola, para que o filho 

perceba que o seu interesse por ele é importante e que ele considera cada passo que o filho dá 

dentro e fora da escola.

Segundo Zagury (2015), os sentimentos dos pais e a avaliação que fazem da escola são 

primordiais, mas devem sempre estar calcados em fatos e análises concretas e objetivas da 

realidade. Nunca se deve tomar uma decisão ou condenar a escola ou o professor, apenas com 

base em um relato, a não ser que algo muito grave e comprovado, e que realmente coloque o 

aluno em risco. Ou seja, não considerando pequenas situações que levem a escola a desacreditar 

no sentimento dos pais, mas sim situações que possam ser discutidas e avaliadas, para que não 

gerem maiores conflitos nestas circunstâncias.

Em suma, os pais precisam ter em mente que a escola é uma Instituição aberta para 

todos, onde o diálogo e a responsabilidade fazem parte do cotidiano dos professores, gestores 

e da equipe que compõe este órgão educacional, e que e ali para ajudar e colaborar para o 

desenvolvimento da aprendizagem, sanando dúvida e promovendo o crescimento do saber.

REFLEXÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

A participação dos pais na educação formal dos filhos deve ser constante e consciente. 

A instituição família possui importância decisiva na relação com a escola no processo de 



319

formação dos indivíduos, e ambas nunca devem negligenciar essa função social de extrema 

responsabilidade no processo de desenvolvimento humano.

De acordo com Bhering (2009), o envolvimento que a família tem dentro da escola gera 

uma influência muito grande, capaz de contribuir para o desenvolvimento educativo do aluno. 

Esse procedimento da família fazer parte da escola estando presente, causa um impacto 

forte, que para a autora contribui para que os resultados sejam significativos, além do mais, os 

professores valorizam mais as realizações que incluem o consentimento dos pais em atividades. 

Sem sombra de dúvidas é reconhecido que as escolas quando traz pra dentro e para fora a 

participação dos pais a educação dos filhos se torna mais ativa.

O processo participativo que integra família e escola inclui os pais/responsáveis como 

educadores, uma vez que se entende que as crianças precisam adquirir os fundamentos da 

educação para a convivência social em casa, para que assim possam aproveitar o espaço e o 

tempo na escola construindo seu próprio conhecimento sobre os conteúdos e ampliando sua 

visão de mundo. Mas, esta visão na prática não pode ser vista como antagônica e pronta, onde 

as funções estão determinadas e assim são efetivadas.

Diferente da autora acima, Zagury (2008) acredita que dependendo da maneira em que 

os pais atuam no processo educacional do aluno, podem contribuir ou prejudicar os objetivos 

da escola, de forma inconscientemente, a família pensando estar agindo de uma maneira eficaz 

pode de fato estar atrapalhando o desenvolvimento do filho através da superproteção, levando 

em consideração o que a criança fala sem antes consultar a escola, interferir nos problemas 

normais da vida escolar, tirando a autonomia da criança e  causando uma má interação entre as 

instituições.

Ainda sobre a importância da participação da família no processo escolar, Sousa (2000) 

destaca a ideia de que pais e escola são parceiros indispensáveis na construção de estratégias 

que favoreçam o sucesso e bom desempenho em sala de aula, seguindo os mesmos princípios 

e objetivos para que se chegue ao resultado esperado. A autora ressalta que família e escola são 

os principais suportes com que a criança pode contar para enfrentar desafios e obstáculos em 

que esse meio pode originar. 

Segundo Oliveira e Marinho-Araújo (2010), escola e família têm objetivos diferentes, mas 

com a mesma função de preparar a criança para a inserção na sociedade. As autoras acreditam 

que essa relação sempre parte de um problema e da culpabilização de ambas as partes cobrar a 
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responsabilidade de solucionar os conflitos do meio escolar e com isso dificulta que as instituições 

envolvidas criem uma parceria por motivos positivos e satisfatórios relacionados à aprendizagem. 

De acordo com elas, pôr a escola ter uma formação especifica, a iniciativa de criar uma 

relação harmoniosa deve partir da gestão juntamente com professores, com o intuito de não 

somente orientar os pais sobre como ensinar seus filhos, mas com o objetivo da introdução dos 

pais nos assuntos pedagógicos e a vida escolar das crianças.

Pereira Souza (2000), reforça a ideia de que a escola é o caminho para se ter uma boa 

relação com a família, e a iniciativa deve partir da mesma, buscando promover atividades que 

se tenha uma aproximação maior, como: uma reunião com psicólogo, reuniões com maior 

frequência e exposições de trabalhos dos alunos, com o intuito de maior participação e ligação 

de ambas as partes. A autora ressalta que a escola e família devem evitar a transferência de 

responsabilidades, para um desenvolvimento saudável do educando.

É preciso enfatizar a importância da família na vida escolar dos filhos, de uma forma que 

o contato entre família e escola se realize com espontaneidade e responsabilidade mútua. A 

escola, por sua vez não pode se ausentar das suas responsabilidades junto aos pais, este é 

um caminho que deve ser trilhado simultaneamente por pais, alunos, professores, escola e toda 

a sociedade em geral, para que haja sucesso no decorrer do desenvolvimento dessa relação 

família e escola.

É necessário que o docente tome medidas para facilitar o acesso da participação da família 

na escola, uma vez que para Paro (2007), a falta de iniciativa do professor acaba influenciando 

no desempenho do aluno. Um dos momentos em que se poderia oferecer orientação para os pais 

seria na reunião bimestral, pois seria um encontro propício para examinar a situação do aluno 

e tomar medidas cabíveis visando melhorar seu desempenho, mas sabemos que não é sempre 

que a reunião se torna um encontro satisfatório. Para Paro (2007), muitos docentes acreditam 

que seria impossível solucionar problemas a curto prazo usando o método de ação coletiva.

A participação na vida escolar é representada pelo modo como a família está presente 

nas atividades escolares e no desenvolvimento da criança. Quanto mais próximos os pais/

responsáveis estiverem da vida escolar das crianças, maior a probabilidade desse indivíduo 

obter sucesso nas atividades escolares e posteriormente na vida.

Fevorini e Lomonaco (2009) ressalta que é de grande importância que a escola se aproxime 

da família, essa ligação de realizar trabalhos juntos acabam aproximando e permitindo a quebra 
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de opiniões antecipadas por parte dos dois. Dessa forma os resultados serão satisfatórios, por 

um lado os paia sentem valorizados dentro do âmbito escolar e os docentes executam seu 

trabalho de forma eficaz

De acordo com Dessen e Polonia (2007, p.22): 

A família e a escola emergem como duas instituições fundamentais para desencadear os 
processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsoras ou inibidoras do seu cresci-
mento físico, intelectual, emocional e social. Na escola, os conteúdos curriculares assegu-
ram a instrução e apreensão de conhecimentos, havendo uma preocupação central com 
o processo ensino-aprendizagem. Já, na família, os objetivos, conteúdos e métodos se 
diferenciam, fomentando o processo de socialização, a proteção, as condições básicas de 
sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros no plano social, cognitivo e afetivo. 

De acordo com Parolin (2007, p. 36): “A qualidade do relacionamento que a família e a 

escola construírem será determinante para o bom andamento do processo de aprender e de 

ensinar do estudante e o seu bem viver em ambas as intuições”.

De modo geral, os autores estudados consideram de grande relevância a boa interação 

dos pais com a escola, buscando sempre objetivos comuns que colaborem para um bom período 

escolar dos educandos, levando em consideração que uma e outra devem respeitar opiniões e 

ideias que possam melhorar a ligação da família no âmbito escolar, visando criar compromissos 

e laços para juntos cooperar para o sucesso escolar das crianças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre as diversas colocações aqui realizadas, percebe-se que a relação entre a família 

e a escola tem sido discutida há décadas, onde vários trabalhos em torno da, aproximação da 

família/escola têm sido pensados e feitos, partindo do princípio de que ainda persistem muitos 

conflitos, pois observa-se que certos pais resistem em perceber que a escola, tem seu papel 

a desempenhar, e a família também tem o seu, onde a principal peça deste jogo de empurra-

empurra não está sendo considerada, que é o aluno. Assim, a relação da família e da escola 

só terá uma proposta plausível a partir do momento em que todos entenderem o seu papel na 

educação das crianças

Atualmente, os alunos estão entrando na escola mais cedo, e isso tem levado os pais a fazer 

parte da unidade escolar, contribuindo nas tarefas, orientando seus filhos e tendo participação 
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ativa com a escola, mesmo porque, às vezes o tempo de permanência deste aluno na escola é 

maior, e demanda que esta participação seja realmente mais efetiva.

Tendo em vista tudo o que foi dito aqui e com base nos autores citados, o que se concerne 

é que família e escola são dois órgãos da sociedade que precisam caminhar juntos, pois o foco 

destas, que é o aluno, não tem nada a ver com os conflitos estabelecidos entre estas esferas, e 

ele não pode ser prejudicado nos estudos e na vida social por estes fatores, que não contemplam 

seu aperfeiçoamento e sua desenvoltura nos estudos.

Nenhum aluno é igual ao outro, e isso precisa ser considerado dentro dos lares e dentro 

das escolas pelos professores e equipe gestora, para que ambas possam estar sempre de mãos 

dadas para o desenvolvimento de uma educação de qualidade que considere o indivíduo de 

acordo com as suas especificidades.
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NOVAS PERSPECTIVAS PARA OS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO

JULIANA DOS SANTOS XAVIER DE PAIVA

RESUMO

Para a realização deste estudo foi necessário caracterizar o problema, classificar edefinir, sendo assim constitui 
o primeiro estágio de uma pesquisa científica, caracteriza- se em uma pesquisa exploratória e bibliográfica, que 
recupera o conhecimento científico acumulado sobre o problema sendo de forma descritiva, as informações obtidas 
não são quantificáveis os dados serão analisados indutivamente, possui interpretação de fenômenos e atribuições 
de significados caracterizando uma pesquisa qualitativa.

Palavras-Chaves: Educação; Alfabetização; Letramento.

INTRODUÇÃO

Ao abordar questões relacionadas ao processo de alfabetização e letramento, entende-se 

que são processos indissociáveis que devem caminhar juntos, sendo que alfabetizado é aquele 

aluno que conhece o código escrito, sabe ler e escrever.

Desse modo, letramento, designa a ação educativa de desenvolver o uso de práticas 

sociais de leitura e escrita em contextos reais de uso, inicia- se um processo amplo que torna o 

indivíduo capaz de utilizar a escrita de forma deliberada em diversas situações sociais.

A construção da linguagem escrita na criança faz parte de seu processo geral, se dá como 

um trabalho contínuo de elaboração cognitiva por meio de inserção no mundo da escrita pelas 

interações sociais e orais, considerando a significação que a escrita tem na sociedade.

Podemos entender tal relevância no sentido da participação crítica nas práticas sociais 
que envolvem a escrita, mas também no sentido de considerar o diálogo entre os conhe-
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cimentos da vida cotidiana, constitutivos de nossa identidade cultural primeira, com os 
conhecimentos de formas mais elaboradas de explicar aspectos da realidade. (GOULART, 
2002, p. 52).

Atualmente, estamos vivendo em uma sociedade, em que as crianças chegam à Unidade 

Escolar com diversos tipos de conhecimentos em relação à cultura letrada. É importante que 

o educador faça o uso da leitura e da escrita, utilizando diversos portadores de textos, que 

contenham diferentes gêneros textuais, como leitura de anúncios, revistas, jornais, realizações 

de bilhetes, cartas, para que assim a criança possa se interagir ao mundo letrado, logo no início 

de sua trajetória escolar.

A experiência com textos variados e de diferentes gêneros é fundamental para a constituição 

do ambiente de letramento, a seleção do material escrito, portanto, deve estar guiada pela 

necessidade de iniciar as crianças

 A família também poderá contribuir com as práticas de leitura e de escrita, incentivando 

o treinamento das crianças em casa, para que ao chegarem à escola, possam desenvolver o 

trabalho com mais facilidade, recebendo logo no início da aprendizagem o gosto pela leitura e 

pela escrita.

O objetivo desse artigo é compreender a importância do alfabetizar letrando e a necessidade 

em desenvolvê-las nas séries iniciais, além de identificar o papel que as práticas de letramento 

desempenham em relação aos indivíduos que iniciam a trajetória escolar.

Ao trabalhar o tema relacionado com práticas de leitura e escrita, é possível entender 

a necessidade em ocorrer eventuais atividades que dizem respeito ao trabalho realizado com 

crianças que estão inseridas nas séries iniciais.

É um momento de extrema importância para que o educador desenvolva as práticas de 

leitura e escrita no convívio escolar, o contato com diversos portadores de textos, o entendimento 

dos textos pelas crianças irá incentivar a desenvolverem a prática de adentrar no mundo letrado 

com mais facilidade. Assim, as crianças estarão sendo preparadas para conhecerem o mundo 

que as rodeiam, assimilando a maneira correta de compreender o código e refletir sobre ele.

NOVAS PERSPECTIVAS PARA OS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO

A alfabetização escolar tem sido alvo de várias controvérsias teóricas e metodológicas, 

exigindo das escolas e dos profissionais que lidam com o desafio de alfabetizar.
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Os professores, antes de estudarem a Psicogênese da Língua Escrita ensinavam para 

as crianças as letras começando pelas vogais e as sílabas, respeitando a ordem alfabética, 

elaboravam exercícios de coordenação motora, atividades de cópia para que as crianças 

repetissem o nome próprio e mesmo as letras e as sílabas isoladamente, centradas no ensino de 

forma fragmentada e descontextualizada.

Tratava-se de uma visão de aprendizagem que era considerada cumulativa, baseada 

na cópia, na repetição no reforço e na memorização das correspondências fonográficas. 

Desconhecia-se a importância da criança desenvolver a sua compreensão do funcionamento do 

sistema de escrita alfabética e de saber usá-la desde o início em situações reais de comunicação.

Na década de oitenta, surgiu o termo “analfabetismo funcional” para designar as pessoas 

que, sabiam escrever o próprio nome e identificavam letras, mas não sabiam fazer uso da leitura 

e da escrita no seu cotidiano. Observou-se que, mesmo dentre os que permaneciam por mais 

tempo nas escolas, alguns não eram capazes de interagir e se apropriar da leitura e escrita.

Para Soares (2004) a alfabetização é “[...] a ação de ensinar e aprender a ler e a escrever”, 

ao tempo que letramento “[...] é estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, 

mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”.

Entende-se alfabetização como sendo um caminho para o letramento, alfabetizado é 

aquele indivíduo que conhece o código escrito, que sabe ler e escrever, dessa forma foi necessário 

ampliar esses conhecimentos, os indivíduos precisavam compreender o sentido dos textos.

 
A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades 
pela leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso é levado a efeito, em geral 
por meio do processo de escolarização e, portanto da instrução formal. A alfabetização 
pertence assim, ao âmbito individual. (TFOUNI, 1998, p.9, e 1995, p. 9-10).

A alfabetização supera o paradigma de mera tarefa de codificação e decodificação, ao 

tempo que situa a aprendizagem do código a partir dos usos sociais da escrita atribuindo-lhes 

sentido e significado com base nas diferentes situações de utilização. Nesse sentido, há uma 

ampliação da questão metodológica, que se referindo, segundo Frade (2007, p. 29), a um 

conjunto amplo de decisões relacionadas ao como fazer com decisões relativas a métodos, à 

organização da sala de aula, um ambiente de letramento, capacidades a serem atingida, escolha 

de materiais, procedimentos de ensino, formas de avaliar, sempre num contexto da política mais 

ampla de organização do ensino.
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Para Soares (2004), o termo letramento surge a partir das novas relações estabelecidas 

com as práticas de leitura e escrita na sociedade, ao passo que não basta apenas saber ler e 

escrever, mas que funções a leitura e a escrita assumem em decorrência das novas exigências 

impostas pela cultura letrada.

Revelou a evolução conceitual das crianças compreenderem como funciona o nosso 

sistema de escrita, incorporou a ideia defendida por Goodmann (1967) e Smith (1971) (apud 

SOARES, 2004) de que ler e escrever são atividades comunicativas e que devem ocorrer através 

de textos reais onde o leitor ouescritorlança de seus conhecimentos da língua.

A tradição de alfabetização estava vinculada a uma concepção, em que a aprendizagem 

inicial da leitura e da escrita tinha como foco fazer o aluno chegar ao reconhecimento das palavras 

significativas no seu meio cultural, a partir de 1980 a alfabetização escolar no Brasil passou por 

novos questionamentos, novas concepções de resultados.

Criou-se então, o termo letramento, com Mary Kato em 1985, para designar aqueles que 

exercem práticas sociais de leitura e escrita, para além do apenas ensinar ler e escrever, sendo 

estas práticas com crianças que participam de eventos em que a escrita é integrante no processo 

de condições iniciais, sob os aspectos social, cultural, cognitivo e de inserção em uma sociedade 

letrada.

Com a divulgação das pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985) o enfoque construtivista tornou-se, um dos mais influentes na elaboração 

de novas propostas de alfabetização.

A proposta construtivista influenciada pelas pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1985) e 

pelos modelos de leitura propostos por Goodmann (1967) e Smith (1971) (apud SOARES, 2004) 

defende uma alfabetização contextualizada e significativa através da transposição didática das 

práticas sociais da leitura e da escrita para a sala de aula e considera a descoberta do princípio 

alfabético como uma consequência da exposição aos usos da leitura e da escrita.

Para Teberosky (1994) a formação de um vocabulário estável de palavras a partir dessas 

práticas seria o principal referencial da criança para a descoberta do sistema alfabético, uma vez 

que a partir dos conflitos vivenciados pela criança entre a sua concepção original de escrita e a 

escrita convencional dos nomes.

No caso da alfabetização tradicional a ênfase está no código, um indivíduo alfabetizado 

não é necessariamente um indivíduo letrado, alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever, 
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codificar e decodificar a língua escrita.

Enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um individuo, ou grupos de 
indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema 
escrito por uma sociedade. (TFOUNI, 1995, p.20).

A construção da linguagem escrita na criança faz parte de seu processo geral, se dá como 

um trabalho contínuo de elaboração cognitiva por meio de inserção no mundo da escrita pelas 

interações sociais e orais, considerando a significação que a escrita tem na sociedade.

No processo de aprendizagem da criança as duas modalidades de linguagem verbal 

dialogam-se na perspectiva do letramento, o qual vem sendo visto como um fator central, afeta a 

cognição por intermédio do desenvolvimento tanto na transformação conceitual do sujeito quanto 

na cultural, deve ser interpretado como algo geral que vai além da competência para a escrita.

Crianças cujas famílias participam de atos de leitura desde muito cedo, vindo de familiares 

escrevendo e lendo , chegam à escola conhecendo muitos do uso e funções sociais da língua 

escrita, diferente de crianças oriundas e de famílias pouco alfabetizadas, entendem que texto 

escrito é aquele que a escola lhes apresenta.

A perspectiva psicogenética alterou a concepção do processo de construção da 

representação da língua escrita pela criança que deixa de ser considerada como dependente 

de estímulos externos para aprender o sistema de escrita. Essa concepção está presente nos 

métodos de alfabetização se encontra em uso, designados “tradicionais” e passa a ser sujeito 

ativo capaz de construir esse sistema de representação interagindo com a língua escrita e em 

uso de práticas sociais, em que a aprendizagem se dá por uma progressiva construção do 

conhecimento, na relação da criança com o objeto “língua escrita”.

O ensino da língua escrita dominou não só no Brasil, mas também em vários outros 

países, nas últimas décadas, uma concepção holística da aprendizagem da língua escrita, de 

que o princípio de que aprender a ler e a escrever é aprender a construir sentido para e por meio 

de textos escritos, usando experiências e conhecimentos prévios.

A concepção tradicional de alfabetização, traduzida nos métodos analíticos ou sintéticos, 

tornava os dois processos independentes, na concepção atual, os dois processos são simultâneos, 

deve-se conservar os dois termos, embora sejam processos interdependentes, são processos 

diferentes, envolvendo conhecimentos, habilidades e competências específicas, que implicam 
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formas de aprendizagem diferenciadas e, procedimentos diferenciados de ensino.

É necessário que haja práticas de alfabetização e de letramento nas salas de aula, em 

que as crianças se interajam na cultura escrita, na participação em experiências variadas com 

a leitura e a escrita, conhecimento de diferentes tipos e gêneros de material escrito para assim 

compreenderem a função social que a leitura e a escrita trazem. Contudo, é importante reconhecer 

as possibilidades e necessidades de promover a conciliação entre essas duas dimensões da 

aprendizagem da língua escrita, integrar alfabetização e letramento, sem perder, a especificidade 

de cada um desses processos.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que desde as séries iniciais, quanto antes as crianças se apropriarem da 

leitura e da escrita, mais poderão desenvolvê-las com êxito em seus anos de escolaridade, 

sendo assim, serão capazes de utilizá-la como prática discursiva com muitafacilidade durante 

sua trajetória escolar.

Com base na reflexão mencionada neste trabalho, é necessário compreender a prática 

pedagógica como elemento de produção do conhecimento, dessa forma, ocorre a necessidade e 

precisão do alfabetizar letrando. Assim constitui-seem um trabalho feito pelo educador e também 

pelas pessoas que participam do aprendizado da criança, requerendo mudanças significativas 

acerca depráticas pedagógicas através do ensino da leitura e da escrita para o seu aprimoramento 

nas séries iniciais.
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TDAH  E A INCLUSÃO ESCOLAR

KARLA JAKELINNY MARTINS DE SOUZA

RESUMO

O objetivo deste artigo é desmistificar o significado de TDAH. Serve  para que o conhecimento desse transtorno 
fosse ampliado, buscando conhecer suas causas, dificuldades e como melhorar o aprendizado em crianças na fase 
de alfabetização que apresentam sinais desse transtorno. É importante que educadores e família sejam parceiros 
e busquem estratégias que possam auxiliar no desenvolvimento do aprendizado dos alunos com TDAH, para que 
possam usufruir do conhecimento e conseguir mais qualidade no processo de aprendizagem. É importante discutir 
sobre educação especial e encontrar meios de se trabalhar tais assuntos, pois a educação vem se moldando e se 
transformando cada vez mais, seja por meio do avanço tecnológico ou por mudanças na sociedade como um todo. 
No contexto atual educacional faz-se necessário a busca de conhecimentos sobre dificuldades de aprendizagem, 
transtornos, entre outros, pois cada vez mais é comum encontrar nos ambientes escolares crianças com tais 
dificuldades ou problemas, portanto esse artigo visa trazer algumas questões sobre o TDAH como características, 
diagnóstico e tratamento, inclusão escolar, ou seja, como essa criança pode participar ativamente da aprendizagem, 
o que é ser professor inclusivo, como atingir á todos em sala de aula. A educação deve atingir a todos e a 
responsabilidade de uma educação de qualidade não deve estar apenas nas mãos dos professores, mas de toda a 
sociedade, para que assim as crianças sejam elas com dificuldades ou não possam realmente aprender. Essas são 
algumas questões que foram levantadas e levadas em conta para a transcrição desse artigo.

Palavras - Chaves: Alfabetização; Dificuldades de Aprendizagem; Educação; Inclusão; TDAH.

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como foco explanar sobre o tema Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade (TDAH), o que significa, quais suas causas e como esse transtorno pode afetar 

o processo de alfabetização. TDAH é definido como um transtorno neurobiológico que acontece 

em crianças, adolescentes e adultos, independente do país, nível socioeconômico, raça ou 

religião. 

Com início na infância, esse transtorno na maioria dos casos acompanha o indivíduo na 

fase adulta, podendo ocorrer alguma modificação de sintomas, sendo mais comum nos meninos. 
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De acordo com estudos e pesquisas de autores e teóricos como Ferreira (2015), García Sanchez 

(2004), Velasco (1976), entre outros, pessoas com TDAH não são incapazes de aprender, elas 

têm plenas capacidades de aprender, mas de forma diferente, podem apresentar dificuldades na 

escola por falta de organização, de atenção e de sua impulsividade. 

As crianças com TDAH devido ao transtorno tendem a se distraírem com facilidade, não 

conseguem se manter focado em alguma atividade por muito tempo e isso acaba ocasionando 

dificuldades no processo de aprendizagem, principalmente na fase de alfabetização, onde a 

criança começa a assimilar as informações e adentrar no mundo educativo. Por esse motivo, o 

problema de pesquisa se dá em como melhorar o aprendizado dos alunos com TDAH.

O objetivo geral deste trabalho é destacar diferentes estratégias para potencializar o 

aprendizado dos alunos com TDAH considerando suas características, causas e consequências. 

Os objetivos específicos são conceituar Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade; apontar 

teoricamente as dificuldades dos portadores do distúrbio em seu relacionamento familiar, na 

escola e em demais ambientes; relacionar o trabalho do professor com crianças portadoras de 

TDAH para melhorar o processo de aprendizagem. 

O estudo seguiu a metodologia de revisão de literatura, utilizou-se livros e artigos acadêmicos 

publicados nos últimos dez anos. A Revisão Bibliográfica visou o conhecimento e análise das 

principais teorias relacionadas ao tema Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.  O 

material bibliográfico utilizado foram livros, sites de banco de dados, artigos acadêmicos, que 

serviram para embasar o desenvolvimento desse artigo.

O presente artigo se apresenta em seções e subseções, justamente para facilitar a 

compreensão dos conceitos sobre TDAH. No primeiro momento foi preciso trazer ao entendimento 

o que é TDAH, conceitos sobre o assunto, causas e características, sintomas, diagnóstico e 

tratamento. No segundo momento foi abordado sobre inclusão escolar e professor inclusivo. É 

importante compreender o papel da escola e do professor na vida do indivíduo com TDAH. É um 

trabalho árduo, mas com persistência, dinamismo e dedicação pode gerar frutos.

Esse é um estudo que não se pode dizer que está concluído ou que se pode chegar a 

uma conclusão, pois trabalhar com educação especial e inclusiva é sempre ter algo novo para 

se pensar, buscar e realizar. Há sempre novas possibilidades e novidades, novos caminhos a 

percorrer, novos desafios para enfrentar, novas estratégias para traçar e assim poder levar um 

real aprendizado aos inúmeros alunos que encontram barreiras para aprender.
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INCLUSÃO ESCOLAR

As escolas devem se adequar aos diversos tipos de alunos, se transformar em espaços 

de acolhimento e de formação para todos, um ambiente educacional inclusivo, onde todas as 

crianças realmente sejam bem-vindas. Admitir o acesso das crianças na escola é garantir que 

a mesma prossiga na escolaridade até o nível que ela for capaz de atingir (MANTOAN, 2006).

[...], para os defensores da inclusão escolar, é indispensável que os estabelecimentos de 
ensino eliminem barreiras arquitetônicas e adotem práticas de ensino adequadas às dife-
renças dos alunos em geral, oferecendo alternativas que contemplem a diversidade, além 
de recursos de ensino e equipamentos especializados que atendam a todas as necessi-
dades educacionais dos educandos, com ou sem deficiências, mas sem discriminações 
(MANTOAN, 1999, 2001; FOREST, 1985, p.30).

As crianças com dificuldades de aprendizagem, com transtornos como o TDAH, são 

capazes de aprender e merecem ter o mesmo direito e acesso à educação. Muitas escolas de 

educação especial foram criadas, mas as crianças com tais problemas necessitam interagir e se 

socializar com outras que sejam iguais ou não a eles, com chances reais de aprender.

A Constituição Federal de 1988, elege como um dos princípios para o ensino de modo 

geral “ a igualdade de condições de acesso e permanência na escola” (artigo 206, inciso I), e 

ainda acrescenta que o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de acesso aos níveis mais elevados do ensino [...], segundo a capacidade de cada um” (artigo 

208, inciso V). Está previsto em lei a garantia das crianças, de todas sem exceção, sejam elas 

“normais” ou não, todos devem ter as mesmas oportunidades para aprender. 

[...]. Falta muita vontade de virar a mesa, ou melhor, de virar a escola do avesso. Já faz 
tempo que retemos essa possibilidade de revolucionar nossos sistemas educacionais em 
favor de uma educação mais humana, mais democrática (MANTOAN, 2006, p.39).

É preciso inovar a educação, fazer com que as escolas realmente trabalhem a inclusão 

escolar, se organizem promovendo mudanças que venham ser aceitas por todos sem resistência.  

Inovar no sentido de realizar desafios e ações que sejam efetivadas nas turmas, no trabalho e na 

formação dos professores, com implementação de projetos inclusivos, novas perspectivas para 

a educação como um todo.
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A dificuldade para se alcançar a emancipação é entre outras, a insegurança em relação a 
nossa capacidade de enfrentar os problemas relacionados à educação, levando em con-
sideração sua amplitude e as dificuldades intrínsecas e extrínsecas (contradição social). A 
outra dificuldade que enfrentamos em relação aos problemas educacionais é a maneira de 
se fazer uma intervenção que converta em resultados efetivos. Sem contar a dificuldade e 
a resistência em relação a algo que temos a ânsia de transformar (FONTES, 2006, p. 43).

O princípio democrático é a base de tudo na educação, e isso só se evidencia nos sistemas 

educacionais que se especializam em todos os alunos, e não apenas em alguns, como os com 

dificuldades de aprendizagem, com deficiências etc. Para se mudar as condições excludentes do 

ensino, é preciso enfrentar inúmeros desafios, revitalizar o ensino, mas é importante ressaltar o 

quão difícil é se desvencilhar de velhos hábitos escolares e encarar o novo, construir a inovação.

De acordo com Adorno (2000, p. 183) é preciso despertar no aluno a consciência de que 

“os homens são enganados de modo permanente”, ou seja, é necessário buscar a transformação 

e a mudança no âmbito escolar, despertar a consciência nas pessoas e desenvolver uma nova e 

verdadeira democracia, que só pode ser possível com sujeitos emancipados.

Trata-se de um trabalho de “ressignificação” do papel da escola com professores, pais 
e comunidades interessadas, bem como de adoção de formas mais solidárias e plurais 
de convivência. Para terem direito à escola, não são os alunos que devem mudar, mas a 
própria escola! O direito à educação é natural e indisponível. [...]. Meu objetivo é que as 
escolas sejam instituições inclusivas, isto é, abertas incondicionalmente a todos os alunos 
(MANTOAN, 2006, p.9).

É preciso mudar a escola, mudar a forma que o ensino é ministrado, recriar o modelo 

educativo, voltando o olhar para todos os alunos sem exceção, incluindo a todos, reorganizar 

de forma pedagógica as escolas, no sentido de abrir espaços para a cooperação, o diálogo, a 

criatividade, o espírito crítico entre os professores, funcionários, alunos e etc. Garantir que os 

alunos tenham tempo e liberdade para aprender, uma educação que não segregue e que reprove 

a repetência. Valorizar o profissional, formar e aprimorar continuamente o professor, para que 

o mesmo tenha condições e estímulo para ensinar e também para aprender, sem exclusões e 

exceções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação especial está longe de ser algo desmistificado e desmembrado, pois sempre 

aparece algo novo, um novo distúrbio, uma nova técnica de se trabalhar com alguma deficiência, 
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ou seja, esse artigo buscou trazer informações sobre o TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade, mas não se pode dizer que esse tema está concluído ou acabado, pois  ainda á 

muito que se pesquisar e conhecer. É preciso muito ainda para se conhecer um pouco mais sobre 

os distúrbios e dificuldades de aprendizagem e assim poder contribuir de forma significativa para 

a educação, aprendizagem e principalmente para os alunos.

 As crianças com TDAH na maioria das vezes enfrentam preconceitos e são muitas vezes 

deixadas para trás, por falta de paciência do educador que acredita estar perdendo tempo. Existem 

inúmeros profissionais em sala de aula, que já estão lá á anos, e se engessaram juntamente com 

a educação, é preciso realizar uma reciclagem de conhecimentos. Esses profissionais necessitam 

aprender com os outros e buscar dentro de si a mesma paixão que os movia no começo de sua 

carreira.

A formação dos educadores é algo primordial para que se tenha em sala de aula uma 

real inclusão e um professor inclusivo. Antigamente se partia da permissa de que o professor 

era o detentor do conhecimento e muitos estudos comprovaram que o educador é um mediador 

da educação e o centro da aprendizagem é o aluno e ambos contribuem para a aprendizagem. 

É preciso parceria e companheirismo em sala de aula. Compreensão e paciência por parte do 

professor que precisa lidar com crianças que apresentam algum distúrbio ou dificuldade. O olhar 

atento do professor é importantíssimo. 

Todas as crianças podem aprender e mesmo as que apresentam dificuldades têm reais 

chances de aprender, desde que haja força de vontade e amor pelo educador para transformar 

a vida e a aprendizagem dos seus educandos. Buscar diferentes estratégias de ensino onde se 

possa atingir a todos sem exceção. 

Sabe-se que nas salas de aulas existem inúmeras crianças com dificuldades de 

aprendizagem e distúrbios como o TDAH por exemplo, e na maioria das vezes o educador não 

tem formação adequada para atender tais necessidades. É preciso políticas públicas eficazes e 

formação continuada para os profissionais, além de reciclar aqueles que já estão em sala de aula 

á anos e encontram dificuldades e até barreiras para aceitar o novo. 

Com tantos desafios que a educação enfrenta ainda é possível encontrar professores 

que atuam com amor e dedicam muito do seu tempo como forma de doar um pouco mais de 

conhecimento para os seus alunos. Esses profissionais merecem e necessitam ser valorizados 

por toda a sociedade em forma de reconhecimento do seu esforço e trabalho.
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A transformação da educação só pode acontecer por meio das parcerias e comprometimento 

de todos em prol de um bem maior que é a educação para todos. As famílias são partes 

fundamentais na escola e contribuem de forma significativa, principalmente em prol das crianças 

com necessidades educacionais especiais. A escola é lugar de todos e a aprendizagem deve 

alcançar todos. A educação é a chave para o novo.
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CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO

KÁTIA KELLY SOUZA ZACARIAS 

RESUMO

 O presente artigo tem objetivo de verificar o contexto da cultura afro-brasileira na educação, no qual o ensino de 
História sempre ficou restrito às narrativas eurocêntricas, nas quais o continente africano é citado como exemplo 
de miséria, primitivismo e violência, adjetivos pejorativos que se relacionam, por falta de uma desconstrução desse 
imaginário, aos africanos e afrodescendentes. A ideia de um Brasil sem diferenças, tem sido difundida na escola e 
nos livros didáticos, minimizando as diferenças culturais e, às vezes, subordinando uma cultura à outra. Difunde-se 
então, uma concepção de cultura uniforme, menosprezando as diversas contribuições que compuseram e compõem 
a identidade nacional. A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e para emancipação 
dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, 
à conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação das nações como espaços democráticos e igualitários.

Palavras-Chave: Afro-brasileira; Educação. Racismo.

INTRODUÇÃO

Existem muitas conquistas de movimentos antirracistas no Brasil buscando reconhecer 

e valorizar as contribuições da cultura africana e afro-brasileira na construção do país. O 

sistema educacional é um dos principais reprodutores de desigualdades estruturais e racismo 

na sociedade, mas pode ser instrumental para melhorar as perspectivas populares sobre raça. É 

nesse sentido que o direito busca trazer mudanças. 

Deste modo, qual papel da educação diante da situação excludente que sofre o negro no 

Brasil?

O objetivo do trabalho é verificar o contexto da cultura afro-brasileira na educação e 

objetivos específicos analisar conceitos da cultura afro-brasileira no ensino; verificar o papel da 
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escola diante da discriminação racial e verificar a inclusão do ensino da história afro-brasileira no 

currículo da educação.

A justificativa do trabalho é que a representatividade da cultura africana nas instâncias 

públicas são poucas, deixando que haja um pouco a personalidade social do opressor e o 

oprimido, no qual muitas vezes o negro sentem-se bloqueado em buscar alternativas devido 

aos paradigmas de racismo, sendo necessário provocar na sociedade a reflexão do direito da 

igualdade através da educação.

O presente trabalho apresenta como metodologia uma pesquisa bibliográfica dentro de 

livros e artigos que abordam a questão da cultura afro-brasileira na educação.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO ENSINO

Segundo Brasil (2006) foi aprovada a Lei nº 10.639 em 9 de janeiro de 2003, tornando 

obrigatório o ensino de História e cultura afro-brasileira, bem como de História da África e 

dos africanos, nos estabelecimentos de ensino públicos e privados no Brasil, nos quais esses 

conteúdos iriam incluir, ainda segundo o texto da lei, a luta dos negros no país, a cultura negra 

brasileira e a contribuição dos negros na formação da sociedade nacional, como subtemas que 

passariam a ser necessários aos estudos de História do Brasil. Essa lei alterou o artigo 26 da Lei 

de Diretrizes e Bases da educação nacional e está em vigor.

Deste modo, Brasil (2006) relata que a raiz do ocultamento dentro do ensino estava 

na ignorância e no preconceito sobre a vida social e a história desses grupos humanos e, 

sobretudo, na necessidade de domínio sobre eles, com objetivos de escravizá-los ou colonizá-

los, no qual essa raiz, portanto, se situava na própria história das relações estabelecidas com os 

povos africanos por parte dos grupos dominantes das sociedades, nas quais nossos primeiros 

historiadores se espelharam para construírem os saberes oficiais sobre o Brasil.

A negação dessa História esteve sempre associada nitidamente a formas de controle so-
cial e dominação ideológica, além do interesse na construção de uma identidade brasileira 
despida de seu conteúdo racial, dentro do chamado “desejo de branqueamento” de nossa 
sociedade. Característico da segunda metade do século XIX, esse desejo ainda vigora 
dentro de alguns setores sociais mais retrógrados, embora a luta por mudanças no campo 
do ensino da História tenha criado embates ao longo do século XX (BRASIL, 2006, p. 41).

Brasil (2006) coloca que o fazer pedagógico carece de uma nova orientação que permita a 
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estudantes de todas as etnias, gêneros e grupos sociais usufruir das mesmas oportunidades, em 

igualdade de condições, visando à cidadania plena. Passa-se então a uma elaboração possível 

desse trabalho em sala de aula, respeitando a africanidade.

De acordo com Sá, Oliveira e Bufrem (2020) é preciso levar em consideração, nesse 

processo, o fortalecimento do movimento negro no país com a proposta de revisão da história, de 

inserção de novos elementos e de visibilidade desse povo, bem como as pesquisas acadêmicas, 

em História principalmente, sobre a temática e conjuntura histórica, colocando o negro também 

como protagonista.

Sant’Anna (2018) coloca que a escola é laica e por isso é importante que sejam discutidas a 

diversidade e a inclusão, assim as questões envolvendo os aspectos históricos e sociais precisam 

ser avaliados e trabalhados dentro do ambiente educacional, e as riquezas da contribuição do 

negro historicamente não podem ser colocadas em segundo plano.

Lima (2016) coloca que existem algumas dificuldades para a adequação da lei, no qual se 

destacam os seguintes fatores: o despreparo e desconhecimento dos professores com o tema; 

o pouco material existente de estudo sobre a história e cultura Afro no Brasil, dificultando o tema 

ser abordado e estudado de maneira ampla pelos alunos; assim como também o preconceito de 

algumas instituições.

Desta forma, conforme Lima (2016) a instrumentalização para a aplicação dessas políticas 

não acompanhou a necessidade das instituições de ensino, pois existe ausência de abordagem 

com profundidade dos conteúdos necessários sobre o assunto, sabe-se que os livros didáticos 

ainda dão pouco suporte necessário para os educadores, onde possuem limitações quando é 

preciso falar sobre a História e cultura Afro-Brasileira e Africana em sala de aula.

É de grande importância estudar e trabalhar o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana nas escolas, pois a escola é o local privilegiado para trabalhar temas que permite 
formar cidadãos conscientes, possibilitando o educando ampliar seu horizonte existencial, 
cultural e crítico, e que levam os educandos a valorizar as várias culturas, a posicionar-se 
contra todo tipo de discriminação, como a cultural, social, religiosa, de gênero, de etnia, 
dentre outras (LIMA, 2016, p. 24).

Ponciano (2011) relata que o ensino de História sempre ficou restrito às narrativas 

eurocêntricas, nas quais o continente africano é citado como exemplo de miséria, primitivismo 

e violência, adjetivos pejorativos que se relacionam, por falta de uma desconstrução desse 

imaginário, aos africanos e afrodescendentes. Essas narrativas, presentes nos livros didáticos 
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e comentados pelos professores, promovem a continuidade da ideia de que o “branco” europeu 

é civilizado, herói e superior; o negro e o africano, inferiores, escravos e submissos, mantendo 

ainda o preconceito e racismo, na     educação e na sociedade.

Deste modo, Ponciano (2011) relata que a História e a Cultura afro-brasileiras foram muito 

pouco consideradas pela tradição historiográfica brasileira, exceto os estudos sobre o tráfico e a 

escravidão. Quando não há informação adequada e pesquisa suficiente, o passado escravocrata 

insiste em permanecer no imaginário da ambiência escolar. As práticas educativas desenvolvidas 

nas escolas pouco abordam o passado e o presente dos afro-brasileiros, mesmo estando esse 

passado presente no cotidiano nacional, por meio das palavras, da cultura, das religiões, das 

instituições, da economia.

Ponciano (2011) coloca que a ideia de um Brasil sem diferenças, tem sido difundida na 

escola e nos livros didáticos, minimizando as diferenças culturais e, às vezes, subordinando 

uma cultura à outra. Difunde-se então, uma concepção de cultura uniforme, menosprezando as 

diversas contribuições que compuseram e compõem a identidade nacional.

O primeiro passo para inserir os valores culturais dessa etnia é “ver” a África, os africanos 
conheciam a liberdade das manifestações culturais, o comércio, a escrita, organizações 
políticas, estruturas urbanas e religiosas complexas, o que veio daquele continente foi 
mais que força de trabalho, mas um conjunto de práticas e pensamentos que modificaram 
o Brasil Colonial e estruturam a sociedade moldando o Brasil que se mostra hoje, não em 
termos de raça mas em termos de cultura, política e religião. Esse processo ainda está em 
construção, no debate hoje travado sob este novo enfoque, que é a Cultura afro-brasileira 
(PONCIANO, 2011, p. 17).

Deste modo, conforme Ponciano (2011) a ênfase na inclusão da História Africana nos 

sistemas educacionais, foi introduzida a partir dos movimentos negros a partir de 1973, tornando-

se bandeira dos Movimentos Sociais Negros, no qual essa ação culmina em 1995 com a Marcha 

Zumbi dos Palmares, quando 30 mil pessoas foram para Brasília e entregaram um documento 

pleiteando à presidência da República, políticas para combater a desigualdade.

Ponciano (2011)  relata que seis anos depois, durante a III Conferência Mundial Contra 

o Racismo, ocorrida em Durban, África do Sul, de 30 de agosto a 07 de setembro de 2001, o 

governo brasileiro apresentou propostas e assumiu o compromisso internacional, de implementar 

medidas de ações afirmativas, para combater o racismo e as desigualdades no Brasil.

Assim, conforme Ponciano (2011) o Movimento Negro vem, ao longo dos anos, reivindicando 

revisão do currículo escolar, nos diversos níveis de ensino formal, no qual essa reivindicação 
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tornou-se lei e foi delineada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Raciais e para o Ensino da História e da Cultura afro-brasileiras e africanas.

Assim, conforme Lima (2016) o educador deve trabalhar esta temática com a finalidade 

de proporcionar que seus alunos despertem para uma mentalidade que se volta para o respeito 

pelas diversas etnias, e percebe-se que esse objetivo será alcançado através da valorização e 

da divulgação dos estudos da história e da cultura Afro-Brasileira e Africana, em que o educador 

trabalhe com os seus alunos a construção das identidades, como também fazendo discussões 

sobre o racismo e o preconceito, para que as crianças desenvolvam-se pautada numa educação 

de respeito para com o outro, compreendendo que cada indivíduo é diferente, e que cada ser 

humano tem o seu valor e a sua própria identidade, independente da sua cor de pele ou situação 

social. 

Ponciano (2011) relata que o sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e 

pedagógicas, visando a reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da Cultura e 

da História dos negros brasileiros dependem necessariamente de condições físicas, materiais, 

intelectuais e afetivas; favoráveis para o ensino e para a  aprendizagem dessa cultura, nos quais 

necessitam ainda, de trabalho conjunto, de articulação entre processos educativos escolares, 

políticas públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas só 

se efetivam com o esforço  conjunto.

O PAPEL DA ESCOLA DIANTE DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Ponciano (2011) relata que a escola tem papel preponderante para eliminação das 

discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos 

conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que 

rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis para consolidação 

das nações como espaços democráticos e igualitários.

Segundo Caldas (2015) o racismo surge na Cultura Ocidental, ligado a certas concepções 

sobre a Natureza Humana que justificaram a discriminação dos seres humanos, tendo em vista 

a sua exploração. Até ao fim da Idade Média (século XV), a discriminação era feita com base em 

dois tipos de argumentos: os baseados na cultura e os apoiados na condição social. 

Caldas (2015) coloca que há uma falta de otimismo e a distorção da história sobre o negro, 
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fomenta a descrença de um futuro melhor, assim, dentre uma das estratégias para superar esse 

quadro imposto, aponta-se na transversalidade das ações, para abranger desde os pequenos 

atos cotidianos a estrutura, aliando os movimentos sociais, Organizações Não-governamentais, 

governos, sociedade civil, imprensa, comunidade acadêmica e entre outros, principalmente 

identificar nas representações simbólicas partilhadas socialmente, presente desde os materiais 

didáticos escolares e até nas relações sociais em geral, que contribuem para legitimar uma raça 

sobre outro(s), um gênero sobre o outro.  

A insensibilidade é produto do racismo. Um mesmo indivíduo, ou coletividade, cuidadoso 
com a sua família e com os outros fenotipicamente parecidos, pode se angustiar ante a 
doença de seus cachorros, mas não desenvolver nenhum sentimento de comoção perante 
o terrível quadro da opressão racial. Em toda sua dimensão destrutiva, esta opressão se 
constitui em variados tipos de discriminação contra os negros. (WEDDERBURN, 2021, p. 
11).

Caldas (2015) coloca que, nada é isolado, a cultura e a história sobre designações errôneas 

contribuem para a construção de um quadro depreciativo sobre a questão de Gênero e Raça, 

no quais os afro-brasileiros que sofreram a escravidão no Brasil lembravam laconicamente das 

histórias de suas terras, das tribos, dos heróis, o sincronismo e religiosidade propagavam suas 

raízes e impulsionavam a luta contra a opressão em prol da liberdade. 

Segundo Wedderburn (2021) não há sensibilidade frente à falta de acesso, de modo 

majoritário, da população negra, aos direitos sociais mais elementares como educação, habitação 

e saúde e tratando-se da participação política, os quadros dos órgãos executivo, legislativo e 

judiciário, compõe-se exclusivamente de brancos, salvo raras exceções que confirmam a regra. 

Muitos bancos, comércios, linhas aéreas, universidades e estabelecimentos públicos e privados 

de todo tipo contratam unicamente pessoas de raça branca, que por vezes são responsáveis 

pelas piores prestações de serviços à maioria da população negra.

Conforme Caldas (2015) uma das características das práticas de discriminação indireta 

vigentes no Brasil é que ela costuma aparecer de maneira dissimulada, sendo por vezes de difícil 

identificação mesmo para aqueles que sofrem na pele os seus efeitos. Além da discriminação ser 

uma prática ilegal, com penalidades previstas em lei, também é sancionada negativamente no 

plano moral, e não é de bom tom demonstrar preconceito. 

Desse modo, Caldas (2015) coloca que mesmo quando não se trata de esconder 

intencionalmente o preconceito, ele se manifesta frequentemente de maneira irrefletida e a 
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falta de consciência do ator sobre suas atitudes preconceituosas eventualmente esboçadas 

não é de todo surpreendente. O preconceito implícito ou irrefletido conjugados com práticas 

de discriminação racial indireta como esta são corriqueiros entre nós, e não permitem negar a 

existência de discriminação. 

Entretanto, eles revelam também a singularidade deste tipo de discriminação e suas 

implicações para a compreensão do problema no Brasil. Além do caráter nebuloso do preconceito 

e da discriminação, estes não perdem a sua singularidade mesmo quando são assumidamente 

afirmados pelos atores. De fato, não é novidade nem causa surpresa quando cor e classe social 

estão imbricados em manifestações de preconceito ou discriminação (CALDAS, 2015).

Wedderburn (2021) coloca que o Brasil, atualmente, sinaliza aos olhos do mundo 

possibilidades de transformações importantes de natureza inédita, assim, a Lei 10.639/03, 

potencialmente transformadora, torna obrigatório o ensino da história e cultura afrobrasileira nos 

estabelecimentos públicos e particulares, incluindo o estudo da história da África e dos africanos. 

Se aplicada com o requerido vigor e rigor, essa medida poderia ter um impacto permanente nas 

consciências das gerações vindouras. A implementação dessa Lei pioneira abriu uma nova porta 

para a sociedade inteira reavaliar as bases da fundação do Brasil como entidade histórica nos 

tempos modernos, e reconsiderasse as relações étnico-raciais nele travadas. 

Wedderburn (2021) coloca que a noção forjada durante o recente período sombrio da 

História humana, constituída pela conquista das Américas e a escravização dos africanos nestas 

terras, ainda é mantida: a noção de que os povos de raça negra desempenharam um papel 

irrisório na longa e complexa trama da humanidade, nos quais os negros teriam sido, no máximo, 

meros coadjuvantes na História, inclusive no seu próprio continente de origem. Visto nesta 

perspectiva tautológica, a questão aparece falsificada desde o início, ou seja, desse modo não 

seria possível descortinar os problemas que nos preocupam - o porquê, o como, o quando e o 

onde do racismo na História.

Raça é um conceito, uma construção, que tem sido às vezes definida segundo critérios 
biológicos. Os avanços da ciência nos últimos cinqüenta anos do século XX clarificaram 
um grave equívoco oriundo do século XIX, que fundamenta o conceito de “raça” na biolo-
gia. Porém, raça existe: ela é uma construção sociopolítica, o que não é o caso do racis-
mo. (WEDDERBURN, 2021, p. 23).

Wedderburn (2021) coloca que tanto os gregos quanto os romanos eram profundamente 
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xenófobos, considerando automaticamente como “bárbaros” todo e qualquer estrangeiro, e 

que tanto Grécia quanto Roma se basearam na escravidão como modo principal e dominante 

de produção. Salvo em raras ocasiões, os escravos do mundo greco-romano eram brancos 

europeus, considerados como bárbaros. Em princípio, enquanto a dominação greco-romana não 

se estendeu para fora da Europa, as definições de “superior” e “inferior”, “livre” e “escravo”, 

“civilizado” e “bárbaro” foram aplicadas exclusivamente a populações vizinhas de raça branca. 

Isso mudaria significativamente com a extensão do imperialismo helenístico e romano ao norte 

da África e ao Oriente Médio. 

Wedderburn (2021) coloca que a expansão colonial transforma esse quadro, dando vazão 

ao desenvolvimento do que os gregos chamavam de crematística, isto é, a economia advinda 

do crescimento do comércio, do crédito, das atividades monetárias, dos imperativos da guerra 

e das necessidades impostas pelo desenvolvimento da propriedade privada. Esta última é a 

grande responsável pela generalização do trabalho escravo como modo de produção dominante 

na Antiguidade. A posse da terra, concentrada nas pouquíssimas mãos da aristocracia grega, 

impulsionou a busca por mão de obra barata e extrafamiliar. 

Wedderburn (2021) relata que foi precisamente dessa imbricação entre o status negativo 

do escravo e o status do estrangeiro que o racismo greco-romano retirou sua base intelectual 

e moral de sustentação, sendo então fruto desse modelo sócio-político que condicionava 

estruturalmente a ampliação das liberdades políticas internas ao domínio militar no exterior, isto 

é, que fazia do cidadão alguém que devia ser a um só tempo soldado e latifundiário. Alteridade, 

inferioridade e escravidão teriam de se confundir no imaginário social para dar vigor às ambições 

imperialistas da pólis helênica, fascinada com as riquezas do Oriente, ora invejosa, ora enojada 

de seu ambiente e dos “povos bárbaros” que lá habitavam. 

O incremento do sistema escravista na Antiguidade concorreu, pois, com o surgimento 

das primeiras teorias formuladas sobre a escravidão e regulamentações das cidades-estados 

que definiam o papel do escravo na sociedade. Em outras palavras, foi a partir desse contexto 

histórico-social específico que passa a existir uma preocupação especial com a figura do 

escravizado. Longe de ter sido essa uma discussão fundamentada nos problemas relacionados 

às condições a que estariam submetidos os seres humanos escravizados, tais inovações na 

sociedade grega giraram em torno, 41 sobretudo, do expressivo aumento de “escravos”, e da 

necessidade de justificar e até mesmo administrar essa grande quantidade de mão-de-obra. 
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(WEDDERBURN, 2021).

Desta forma, conforme Abramovyicz e Silvino (2010),  diante das reflexões, as pesquisas 

mostram de um lado, levam em conta os objetivos e as prioridades de um grupo social 

marginalizados pela sociedade, do outro, quando são desenvolvidas com a intenção de oferecer 

suporte para a solução de problemas das comunidades negras, propondo formas de educar 

para combater o racismo e as discriminações, ou seja, as pessoas levam consigo informações, 

interpretações da tradição de seus grupos de origem e o que aprendem nas relações que vivem 

com outras pessoas de outros grupos, carregando referências que lhes fornecem pistas para dar 

sentido ao que observam, sofrem, descobrem, constroem.

A consciência negra envolve a comunidade negra com um renovado orgulho de si própria, 

de seus esforços, de sua cultura, de seus valores, de sua religião, de sua perspectiva de vida, e 

se manifesta em realizações. (ABRAMOVYICZ; SILVINO, 2010, p. 45).

São inúmeras as produções educacionais que descrevem o cotidiano escolar no qual 

as crianças negras, gordas, pobres, sujas, feias e deficientes são excluídas. (ABRAMOVYICZ; 

SILVINO, 2010, p. 74).

Segundo Abramovyicz e Silvino (2010),  há várias abordagens pedagógicas e nas ações 

de uma subalternização de relações em nome de um contrato social em que o indivíduo é o 

educando para um lugar definido na sociedade, seja o de opressor, seja o de oprimido, o de 

reacionário, ou de revolucionário, o de alienado ou socialmente consciente.

INCLUSÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO

Segundo Ponciano (2011) a inclusão do ensino da História afro-brasileira no currículo da 

educação, torna-se necessária e fundamental para o completo entendimento da formação do 

Brasil, no qual o registro das realizações dos povos africanos na História e Cultura brasileiras 

precisa ser incorporado à literatura didática, de maneira a ressaltar sua importância.

De acordo com Abramovyicz e Silvino (2010), é preciso que se pense uma educação 

para multidão para que se faça, de fato, uma educação para a criança, levando em conta suas 

multiplicidades, as singularidades, no qual a infância deveria de alguma maneira recuperar a 

multidão na qual nasceu, isto é, antes de ser refém do povo e a diversidade pode significar 

variedade, diferença e multiplicidade, nos quais a diferença é a qualidade do que é diferente, que 
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se distingue, a falta de igualdade ou semelhança, sendo a variedade diz respeito a qualidade, 

atributo ou estado que possui diferentes formas ou tipos que se diversificam dentro de uma 

classe e a multiplicidade é o grande número de variedade. 

Vive-se a transição de uma sociedade na qual a representação monocultural construída 

e fixada pelas elites (intelectuais e políticas) está dando lugar a uma representação social 

que cotidianamente se revela profundamente dinâmica e multicultural, no qual a diversidade 

pode articular todas as diferenças, incluídas as étnicas e promovê-las com maior dignidade e 

o pressuposto é de que essa concepção ampliada possa confrontar os traços de hegemonia 

cultural que ainda persistem entre os detratores do respeito às diferenças. (ABRAMOVYICZ; 

SILVINO, 2010),

Mas há ainda aqueles protecionistas e conservacionistas da diversidade com as práticas 

efetivas de dominação presentes no espaço público, as quais reduzem a diversidade das políticas 

públicas de restauração, menosprezando as demandas de inclusão social e participação política. 

Deve-se enfatizar os ativos sociais e culturais, em uma perspectiva histórico-social, demonstrando 

a natureza ativa e deliberada da exclusão com base nas diferenças étnico-raciais e de gênero.

A palavra diversidade está relacionada à qualidade daquilo que é diverso, diferente e 

variado, ou da variedade e para as ciências sociais, diversidade encontra correspondência 

com as palavras alteridade, diferença e dessemelhança, nos quais alteridade é um conceito 

mais restrito que o da diversidade, é entendido como sentimento de um indivíduo em ser outro, 

colocar-se ou se constituir como outro, no qual é considerado por meio desse sentimento que é 

possível perceber o outro, o diferente, sem discriminá-lo pelas características que nos distinguem. 

(MICHALISZYM, 2011).

Michaliszym (2011) evidencia que as vivências no modelo de sociedade se prevalecem 

as diferenças, admitindo a alteridade e acentuando a dessemelhança para a aparência da 

diversidade, em consequência desse comportamento social, todos são, em determinados 

mementos, vítimas da diversidade para reafirmar a própria identidade, sendo necessário entender 

como a sociedade constrói a diversidade e o que caracteriza a diversidade cultural, partindo 

para reflexão ao respeito do conceito de cultura, pois a cultura acompanha as pessoas desde 

o surgimento dos primeiros grupamentos humanos e é umas das principais responsáveis pela 

sobrevivência da espécie.

De acordo com Michaliszym (2011) pelo conceito de cultura e dos estudos antropológicos, 
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observa-se que os seres humanos se diferenciam dos demais animais pela função simbólica ou 

pelo conjunto dos sistemas simbólicos que determina a identidade das pessoas como atores 

sociais e integrantes de grupos sociais distintos.

Ao passo que o conjunto de sistemas simbólicos é responsável pelo estabelecimento da 

comunicação no interior dos agrupamentos sociais pela definição da forma como os indivíduos 

se relacionam entre si e com a natureza, explorando para auto sobrevivência e desenvolvimento 

do grupo, fazendo parte do conjunto dos sistemas simbólicos, como a linguagem, as relações 

de parentesco, a religião e a crença no sagrado, os mitos, a arte, a economia, entre outros 

elementos responsáveis pelo estabelecimento da comunicação entre os homens em diferentes 

níveis.

Construímos nossa identidade social, e a própria realidade, por meio das relações so-
ciais que estabelecemos com os outros, iguais a nós, e com a natureza. Nessa ação são 
firmados os conceitos e as regras válidas e determinantes do convívio social no grupo. 
(MICHALISZYM, 2011, p. 32).

Michaliszym (2011) considera a cultura e a formação cultural interferem em diferentes 

aspectos de nossas vidas, mas não podem ser compreendidas como um único fator a influenciar 

as pessoas, nos quais os comportamentos, as crenças, os juízos em sociedade também são 

estabelecidos por determinadas condições, ou seja, por fatores individuais, educacionais, 

socioeconômicos e ambientais, sendo todos como produto de uma construção social coletiva, 

pois a cultura é construída pela convivência de todos construindo uma sociedade em que vivem.

Assim, conforme Michaliszym (2011) desde o nascimento, as pessoas são apresentadas 

a uma sociedade cujo valores, regras, sistemas de significados, ou seja, a cultura, foram 

estabelecidos por outros,  desde os primeiros instantes da existência, assimilam um conjunto de 

informações simbólicas e de experiências que são transmitidas pelo grupo social ao qual fazem 

parte e foram por eles construídas e vividas ao longo de muitas gerações, acrescentando novos 

dados e eliminando outros. 

O desejo de não se igualar aos outros criam visões preconceituosas diante do diferente. 

Criando uma postura etnocêntrica, ou seja, uma postura que privilegia os valores de uma cultura 

em detrimento da cultura e dos valores de outra, encontrando atrelada aos valores e aos pontos 

de vista diversos. (MICHALISZYM, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das fontes bibliográficas conclui-se que a negação dessa História esteve sempre 

associada nitidamente a formas de controle social e dominação ideológica, além do interesse na 

construção de uma identidade brasileira despida de seu conteúdo racial, no qual é preciso levar 

em consideração, nesse processo, o fortalecimento do movimento negro no país com a proposta 

de revisão da história, de inserção de novos elementos e de visibilidade desse povo, bem como 

as pesquisas acadêmicas, em História principalmente, sobre a temática e conjuntura histórica, 

colocando o negro também como protagonista.

Existem algumas dificuldades, como o despreparo e desconhecimento dos professores 

com o tema; o pouco material existente de estudo sobre a história e cultura Afro no Brasil, 

dificultando o tema ser abordado e estudado de maneira ampla pelos alunos; assim como 

também o preconceito de algumas instituições.

Assim, deve-se então, o educador deve trabalhar esta temática com a finalidade de 

proporcionar que seus alunos despertem para uma mentalidade que se volta para o respeito 

pelas diversas etnias, e percebe-se que esse objetivo será alcançado através da valorização e 

da divulgação dos estudos da história e da cultura Afro-Brasileira e Africana, em que o educador 

trabalhe com os seus alunos a construção das identidades, como também fazendo discussões 

sobre o racismo e o preconceito, para que as crianças desenvolvam-se pautada numa educação 

de respeito para com o outro, compreendendo que cada indivíduo é diferente, e que cada ser 

humano tem o seu valor e a sua própria identidade, independente da sua cor de pele ou situação 

social.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA

LIDIANI FABIANO PASINI CARVALHO 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância da aprendizagem matemática, por meio de estratégias 
lúdicas a serem desenvolvidas dentro do processo de alfabetização, que são  estimuladas, desde o início do Ensino 
Fundamental, onde esta deve ser concentrada e contínua no desenvolvimento da criança durante este período, 
bem como destacar o hábito do cálculo e da alfabetização matemática durante o seu desenvolvimento; e expor de 
maneira clara  estratégias lúdicas que tendem a aumentar e facilitar a compreensão de mundo, entre os alunos, 
fazendo com que estes permaneçam  antenados com a matemática, desde os primeiros anos de alfabetização, onde 
se pode conseguir o desenvolvimento da escrita e da leitura, aprimorando a compreensão e contextualização da 
matemática no ambiente em que vive. Desta forma, também é colocado aqui o papel do professor enquanto mediador 
nas atividades planejadas. Tendo aqui como base para realização desse trabalho, a pesquisa bibliográfica, foram 
destacados diversos autores, que dominam o assunto em torno da estimulação lúdica, assim como do trabalho com 
a matemática, onde estes nortearam as pesquisas e afirmações diante do assunto tratado de forma ampla.

Palavras-Chave:  Alfabetização; Matemática; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Falar em educação sem significado para o aluno nos dias de hoje já não é mais possível. 

Cada dia mais os professores estão conscientes de que o centro do processo de ensino e 

aprendizagem é o educando. 

Na sociedade moderna, as crianças passam cada vez mais tempo nos ambientes 

escolares, com suas obrigações e deveres. Sendo assim, pensar esse ambiente (sala de aula) 

e pensar em significado da aprendizagem é mais do que necessário. É possível perceber que 

as crianças têm aumentado o tempo que permanecem na escola, além de estarem inseridas 

em outras atividades fora do horário de escola. Sendo assim, a Instituição escolar, precisa estar 
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atenta à forma como caminha com o seu currículo e o ensino em sala de aula, proporcionando 

não só a busca pelo saber construído, mas também estratégias que as façam sentir prazer em 

participar das atividades propostas.

O lúdico desde sempre faz parte do universo infantil, porém, muitos professores têm usado 

de forma equivocada esse que pode ser um potente facilitador da aprendizagem. Considerando 

as estratégias lúdicas como fontes ricas de construção de conhecimento, é preciso que haja 

discernimento entre os professores para que estas colaborem para o processo de ensino 

aprendizagem, e não contrário.

A alfabetização matemática nem sempre é discutida, porém, sua importância é extrema 

para que o processo de aprendizagem nesta área seja consideravelmente realizado com 

qualidade e envolva as crianças neste contexto de números e operações. Através da brincadeira 

é possível deixar a matemática mais concreta, facilitando assim seu entendimento por parte dos 

alunos. 

Os jogos também devem ser valorizados por fazerem parte da cultura de um povo, onde 

possibilita uma aprendizagem significativa na alfabetização matemática. É a possibilidade da 

criança descobrir cálculos e fórmulas através do lúdico. Todos os envolvidos na aprendizagem 

precisam estar conscientes da importância em que os jogos e brincadeiras possuem na construção 

do conhecimento da criança. As reflexões são necessárias e enriquecedoras, uma vez que todos 

precisam estar envolvidos na educação.

Naturalmente, à medida que se redefine o papel do aluno perante o saber, é preciso 

redimensionar também o papel do professor que ensina Matemática no Ensino Fundamental. 

Numa perspectiva de trabalho em que se considere a criança como protagonista da construção 

de sua aprendizagem, o papel do professor ganha novas dimensões. Uma faceta desse papel 

é a de organizador da aprendizagem; para desempenhá-la, além de conhecer as condições 

socioculturais, expectativas e competência cognitiva dos alunos, precisará escolher o(s) 

problema(s) que possibilita(m) a construção de conceitos/procedimentos e alimentar o processo 

de resolução, sempre tendo em vista os objetivos a que se propõe atingir.

Desta maneira, as sessões a seguir apresentam características fundamentais da 

alfabetização matemática, envolvendo a aprendizagem lúdica como recurso, bem como o papel 

do professor no acompanhamento de cada aluno. E, por meio da pesquisa bibliográfica foi 

possível realizar um levantamento teórico que embasasse o texto desenvolvido, destacando os 
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autores citados.

A BRINCADEIRA COMO REQUISITO PARA A APRENDIZAGEM 

A palavra lúdico tem origem no latim ludus e o seu significado original está ligado a 

brincadeira, ao jogo e ao divertimento. 

É durante as situações de ludicidade que a criança vivencia aquilo que vê e, passa a 

reproduzir este momento envolvendo a imaginação e a espontaneidade. Desta forma, o 

aprendizado se torna de qualidade, podendo ser reproduzido posteriormente em situações 

escolares que envolvam a matemática e outras disciplinas a serem trabalhadas, mas de maneira 

agradável.

Assim, através do brincar experimentamos não apenas sentimentos de conforto, mas 

também de desconforto gerando um desprazer.  

Segundo Vygotsky:  

Definir o brinquedo como uma atividade que dá prazer a criança é incorreto por duas 
razões. Primeiro, muitas atividades dão às crianças experiências de prazer muito mais 
intensas do que o brinquedo, como por exemplo, chupar chupeta, mesmo que a criança 
não se sacie. E, segundo, existem jogos nos quais, a própria atividade não é agradável, 
como por exemplo predominantemente no fim da idade pré-escolar, jogos que só dão pra-
zer a criança se ela considera o resultado interessante. Os jogos esportivos (não somente 
os esportes atléticos, mas também outros jogos que podem ser ganhos ou perdidos) são, 
com muita frequência, acompanhados de desprazer, quando o resultado é desfavorável 
para a criança. (VYGOTSKY 1998, p. 61-62) 

Ao longo do tempo os jogos e brincadeiras foram utilizados para aprender, porém somente 

na sociedade moderna passou a ser visto como um facilitador da aprendizagem integrado ao 

ambiente escolar. 

 Quando há um interesse por parte do aluno, em aprender de maneira diferenciada, ou 

seja, utilizando como recurso o jogo, é possível criar um leque de opções para novas descobertas, 

onde o professor é o condutor destas estratégias, esperando que o aluno desenvolva até mesmo 

sua personalidade, diante destes aspectos pedagógicos.

Com os jogos, o mundo da criança é revelado, já que ela demonstra sua afetividade e a 
sua realidade: na brincadeira, a criança explora as formas de interação humana, aprende 
a lidar com a espera, a antecipar ações, a tomar decisões, a participar de uma ação cole-
tiva (BRASIL, 2007, p. 9).
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Quando se trata da alfabetização matemática, é importante considerar o papel do professor 

enquanto facilitador na busca por estratégias lúdicas que levem à resolução de problemas, no que 

diz respeito ao processo de aquisição numérico e alfabético. Assim, quando cada criança passa 

a imaginar através dos jogos, ela já está realizando o processamento da atividade trabalhada, 

sendo capaz de resolvê-la com maior êxito.

Através dos jogos podemos descobrir a personalidade da criança pois ela demonstra o 
que sente e que tipo de temperamento que possui: tímida, inquieta, agressiva, alegre, cal-
ma, temperamental, líder, egoísta, teimosa, intrometida, nervosa, etc. Podemos canalizar 
os temperamentos e modificar o comportamento das crianças enquanto são ainda peque-
nas, mais tarde podem surgir problemas de ordem psíquica difíceis de serem controlados. 
Por isso, a importância da recreação do mundo infantil. Elas aprendem aceitar os outros, 
controlar suas emoções, expandir seus sentimentos, criar novas situações e a conviver 
em grupos respeitando a individualidade de cada um (FORTUNA, 2002, p.21).

O ato de brincar faz com que comportamentos infantis sejam modificados, pois elas 

precisam seguir as regras dos jogos, se submeter a autoridade (mesmo entre pares quando 

o jogo sugere), cooperar, assumir responsabilidades, além de desenvolver a afetividade e a 

autonomia. 

Pode-se dizer que os jogos e brincadeiras presentes no dia-a-dia escolar das turmas de 

alfabetização vêm ganhando mais espaço, uma vez que se percebe a forma criativa, imaginária, 

inovadora e sociabilizadora, com que os alunos fazem deste momento. O desenvolvimento 

integral da criança é perceptível, pois, a mesma busca compreender o mundo que a cerca e 

construir de forma única e participativa sua relação com o conhecimento.

A possibilidade de ensinar leitura e escrita às crianças em idade pré-escolar é desejável, 
já que as crianças mais novas entram na escola, uma vez que já são capazes de ler e 
escrever. No entanto, o ensino tem de ser organizado de forma que a leitura e a escrita se 
tornem necessárias às crianças. Se forem usadas apenas para escrever congratulações 
oficiais para os membros da diretoria da escola ou para qualquer pessoa que o professor 
julgar interessante então o surgimento da escrita passará a ser puramente mecânico e 
logo poderá entediar as crianças; suas atividades não se expressarão em sua escrita e 
suas personalidades não desabrocharão. A leitura e a escrita devem ser algo de que a 
criança necessite (VYGOTSKY, 1998, p.155 – 156).

Através do lúdico, a criança recria e vive a sociedade em que está inserida. Porém, a não 

compreensão do conceito como estratégia de aprendizagem causa confusão no meio escolar, 

fazendo com que o espaço do brincar seja trocado por afazeres que não permitem a criança a 

sua vivência.
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O lúdico tem assim seu lugar de facilitador da aprendizagem negligenciado, sendo 

colocado em uma posição de ‘tapa buracos’, ou como um lugar de bagunça. Sem contar que 

muitos docentes por falta de conhecimento acreditam que ele por si só traz o saber. 

O desenvolvimento da aprendizagem se dá por avanços qualitativos de um nível de 

aprendizagem a outro.  

Vygotsky (2007) destaca que: 

[...] o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No brinquedo, a 
criança sempre se comporta além do comportamento habitual da sua idade, além do seu 
comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. 
Como no foco de lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvol-
vimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimen-
to. (VYGOTSKY, 2007 p.122)

  

A zona de desenvolvimento proximal é a distância que deve ser percorrida entre o que 

a criança já sabe realizar sozinha (zona de desenvolvimento real) e aquilo que ela é capaz de 

realizar com a ajuda de alguém (zona de desenvolvimento potencial). E é exatamente nesse 

espaço que vamos intervir para que a aprendizagem efetivamente ocorra.  

É neste sentido que o trabalho com a alfabetização matemática precisa ser realizado 

considerando as informações que os alunos já trazem no dia a dia, estabelecendo relações 

diretas com o que se pretende ensinar posteriormente. 

Não há receitas prontas quando se trata de aplicarmos atividades lúdicas, pois ela é 

envolvida por fatores sociais que variam muito de um grupo de alunos para outro.

Em uma sala de aula um determinado jogo pode funcionar maravilhosamente bem, porém, 

em outra não, e isso se deve aos múltiplos fatores sociais. 

Nesta perspectiva, a brincadeira e o jogo de faz de conta são considerados como espa-
ços de compreensão do mundo pelas crianças, na medida em que os significados que ali 
transitam são apropriados por elas de forma específica. Essas linguagens devem ser com-
preendidas, no cotidiano de uma proposta educativa voltada para a infância, como ineren-
tes ao processo de trocas e de experiência de cultura. São tantas possibilidades quanto é 
permitido que as crianças imaginem e ajam guiadas pela imaginação, pelos significados 
criados, combinados e partilhados com os parceiros nos momentos das brincadeiras, dos 
desenhos, dos jogos de faz de conta etc. (MACIEL [et.Al], 2009, p. 65).

O professor deve pensar: o jogo ou recurso lúdico utilizado particularmente para cada 

turma, os objetivos que pretende alcançar com a atividade lúdica (sempre respeitando o nível de 
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aprendizagem que o aluno se encontra), o tempo de duração da atividade, possíveis intervenções 

que poderá realizar. 

Sobre as intervenções vale ressaltar que deverá ocorrer em momento oportuno, e intervir 

não é dar ao aluno a resolução do problema, mas sim estimulá-lo para que reflita, ocorrendo 

assim a estruturação do conhecimento. Para uma efetiva mediação o professor deve dominar o 

conteúdo que está em pauta através do jogo.   

Para compreender melhor como o jogo faz parte da cultura e das vivências que a criança 

traz, em Kishimoto (2011) pode-se constatar que:

Dessa forma, enquanto fato social, o jogo assume a imagem, o sentido que cada socieda-
de lhe atribui. É este aspecto que nos mostra por que, dependendo do lugar e da época, 
os jogos assumem significações distintas. Se o arco e a flecha hoje parecem brinquedos, 
em certas culturas indígenas representavam instrumentos para a arte da caça e da pesca. 
Em tempos passados, o jogo era visto como inútil, como coisa não séria. Já nos tempos 
do Romantismo, o jogo aparece como algo sério e destinado a educar a criança. (KISHI-
MOTO, 2011, p.19)

Cada proposta advinda da prática de jogos e brincadeiras tende a melhorar a capacidade 

das crianças de interagirem e se comunicarem ao longo do processo escolar. Na alfabetização, 

estas não tendem a ser diferentes, pois nela também se encontram conceitos de leitura e escrita 

trabalhados em músicas cantadas, brincadeiras de roda, e o resgate de outras brincadeiras que 

tendem e proporcionar a satisfação na aprendizagem.

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA

A alfabetização matemática tem aberto grandes oportunidades aos alunos de aprenderem 

os conceitos desta disciplina desde muito cedo, considerando que o contato com objetos lúdicos 

e as construções diárias que a criança realiza na escola, perfazem todo esses processos de 

alfabetização, assim como a leitura e escrita que chega o letramento de forma mais rápida, 

quando se é trabalhado com estímulos lúdicos.

O processo de alfabetização, juntamente com o lúdico passam a se tornar inseparáveis, 

quando o ambiente lúdico é o mais propício para a aprendizagem e produz verdadeira 

internalização da alfabetização e do letramento. O brincar estabelecido de forma pedagógica 

se inclui no dia-a-dia das crianças garantindo o desenvolvimento das capacidades cognitivas, 
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motora, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção social e a aprendizagem 

específica da alfabetização. 

Pode-se dizer que a ludicidade e a aprendizagem não devem ser consideradas ações com 

objetivos distintos. Isso porque, o material concreto (jogo), por si só, é educação e aprendizagem, 

ou seja, não é apenas uma forma de entretenimento, mas algo que é capaz de contribuir 

intensamente para o desenvolvimento intelectual da criança.

As crianças, quer trabalhando, quer brincando, sabem o que fazem, não se intimidam 
diante de algo novo, aprender a se virar, tomam a iniciativa de participar, aprendem a ma-
nusear ferramentas, jogos ou objetos com a precisão necessária para conseguir realizar o 
que pretendem. Têm senso de proporção, de direção, têm a noção de tempo e velocidade, 
sempre em função de alguma atividade que querem realizar. Para conseguir isso não é 
preciso treinamento de prontidão, nem orientação pedagógica: basta deixar a criança agir, 
atuar sobre os objetos (CAGLIARI, 2009, p. 17).

A matemática muitas vezes é vista como algo difícil pelos alunos, onde se procuram 

alternativas e métodos inovadores de ensino capazes de mudar essa realidade, tornando a 

matemática interessante e possível de aprender. Para inovar este ensino devem-se buscar novas 

metodologias de ensino através do lúdico, caracterizando um ensino mais prazeroso e motivador, 

como também, a interação entre os alunos, socialização, cooperação e respeito mútuo.

O jogo cria uma zona de desenvolvimento próximo na criança. Durante o mesmo, a crian-
ça está sempre além da sua conduta diária; no jogo, é como se fosse maior do que é na 
realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o jogo contém todas as tendências 
evolutivas de forma condensada, sendo em si mesmo uma considerável fonte de desen-
volvimento (VYGOTSKY, 1998, p. 156).

A partir do momento que a criança passar a aprender através da ludicidade na sala de 

aula, entendendo esse contexto como uma ação educativa, ela alcançará no aspecto escolar 

o resgate da própria essência em interagir, pois o brincar é uma linguagem de interação que 

determina descobertas e conhecimentos sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo que 

o rodeia. Ela, então, aprende sobre natureza, eventos sociais, estrutura e dinâmica interna de 

seu grupo, através de jogos e brincadeiras que ela explora nos objetos físicos dos quais possui 

contato, chegando a entender como ocorre seu funcionamento.

[...] O reconhecimento da grafia e do nome dos números, letras e sinais de pontuação, 
assim como também o reconhecimento da orientação convencional da leitura e da escrita 
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(da margem esquerda para a margem direita e de cima para baixo) são exemplos de co-
nhecimentos socialmente transmitidos. Sem que memorize essas informações, a criança 
não será capaz de aprendê-los. Não se trata, portanto, de uma construção ou reconstru-
ção cognitiva. Sua aquisição requer condições sociais específicas, tais como manipular 
objetos próprios ao universo da escrita, interagir com informantes para deles receber in-
formações pertinentes e adequadas sobre esses conhecimentos formais [...] (MACIEL, 
et.al, 2009, p. 51).

Quando as crianças chegam ao Ensino Fundamental, possuem um bom domínio da 

língua materna: sabem utilizá-la para fins de comunicação, sabem sua estrutura sintática e têm 

um adequado conhecimento do léxico. Sobre a escrita, podemos dizer que as crianças chegam 

à escola sabendo suas funções (para que as pessoas leem e escrevem) e sua estrutura em 

muitos gêneros textuais, reconhecem os sinais gráficos, são capazes de fazer o reconhecimento 

de algumas palavras etc. O trabalho pedagógico desenvolvido na escola busca ampliar o 

desenvolvimento cognitivo e cultural das crianças.

De acordo com Cagliari (2009), uma criança desenvolve a linguagem de acordo com as 

situações das quais ela participa, que são estímulos para que ela realize a construção de seu 

próprio caminho comunicativo, bem como de sua estrutura lógica, estando sempre a par de 

como deve se colocar para os outros.

A alfabetização tem início bem cedo e não termina nunca. Nós não somos igualmente 
alfabetizados para qualquer situação de uso da língua escrita. Temos a facilidade de ler-
mos determinados textos e evitamos outros. O conceito também muda de acordo com as 
épocas, as culturas e a chegada da tecnologia (FERREIRO, 2004, p. 14).

Assim também ocorre com o processo de alfabetização, pois este tem ganhado força nas 

dinâmicas com jogos e brincadeiras que proporcionam o desenvolvimento da linguagem, da 

comparação de objetos e palavras, da criação imaginária enquanto se brinca, e de tantas outras 

situações que se tornam fundamentais quando o assunto é a prática da leitura e da escrita.

Em se tratando da matemática, em específico, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

matemática (BRASIL, 1997), destacam que:

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma inteligência es-
sencialmente prática, que permite reconhecer problemas, buscar e selecionar informa-
ções, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade para lidar com a 
atividade matemática. Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a aprendi-
zagem apresenta melhor resultado (p.29).
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Os recursos lúdicos permitem a construção do vínculo entre aluno/professor/conhecimento. 

E é por meio da experiência e dos estudos, que esses vínculos se constituem, proporcionando 

aos alunos o manuseio de jogos e brincadeiras, que os levam a aprender, a se soltar, a desafiar, 

e a se relacionar com colegas, outros professores; pois é ali, que se constroem hipóteses para 

resolver os problemas encontrados.

O PAPEL DO PROFESSOR DIANTE DA APRENDIZAGEM LÚDICA

A criança vivencia, experimenta e apreende o mundo por meio de diferentes formas de 

interação com o outro e com os objetos. O uso de diferentes linguagens é o que lhe permitirá 

comunicar-se e compreender ideias, sentimentos e a organizar seu pensamento. O desenho, 

a brincadeira, a pintura, a linguagem corporal, dentre outras, são formas de linguagem que lhe 

permitirão o acesso aos símbolos e signos culturais e a possibilidade de construção de novos 

símbolos e signos que orientarão seu comportamento, sua maneira de ver, sentir e viver.

À medida que a criança vai obtendo, por parte do professor, a confiança necessária e os 

estímulos que a levem a uma produção positiva, ela vai desenvolvendo estratégias autônomas 

que a fazem refletir sobre aquilo que aprende e sobre o que ainda precisa aprender com seu 

mestre. 

Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o ambiente com 
a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, além de uma nova organiza-
ção do próprio comportamento. A criação dessas formas caracteristicamente humanas de 
comportamento produz, mais tarde, o intelecto, e constitui a base do trabalho produtivo: a 
forma especificamente humana do uso de instrumentos (VYGOTSKY, 1998, p. 33).

O professor deve ter em mente a prática pedagógica voltada para o uso do jogo e a 

brincadeira na sala de aula, levando em consideração o desenvolvimento da criança num todo, 

enquanto indivíduo, e à construir o conhecimento, tendo como base a ligação entre eles.

O professor alfabetizador deve estar sempre atuante e disponível para aguçar a 

sensibilidade e a atenção das crianças para o material de fato relevante e preparar a situação em 

que elas possam participar ativamente desse trabalho de construção de hipóteses. Deve, ainda, 

explorar imaginativamente essa situação, para fazer surgirem novos fatos, mediante os quais 

elas as confirmem ou reelaborem, avançando pouco a pouco na especificação dos inúmeros 
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casos em que a não correspondência entre a escrita e matemática se manifesta.

Numa perspectiva de trabalho em que se considere a criança como protagonista da cons-
trução de sua aprendizagem, o papel do professor ganha novas dimensões. Uma faceta 
desse papel é a de organizador da aprendizagem; para desempenhá-la, além de conhecer 
as condições socioculturais, expectativas e competência cognitiva dos alunos, precisará 
escolher o(s) problema(s) que possibilita(m) a construção de conceitos/procedimentos e 
alimentar o processo de resolução, sempre tendo em vista os objetivos a que se propõe 
atingir (BRASIL, 1997, p. 30-31).

Como um incentivador da aprendizagem, o professor estimula a cooperação entre os 

alunos, tão importante quanto a própria interação adulto/criança. A confrontação daquilo que 

cada criança pensa com o que pensam seus colegas, seu professor e demais pessoas com quem 

convive é uma forma de aprendizagem significativa, principalmente por pressupor a necessidade 

de formulação de argumentos (dizendo, descrevendo, expressando) e a de comprová-los 

(convencendo, questionando).

Os parâmetros curriculares nacionais (BRASIL, 1997), destacam a função do professor 

como mediador, ao promover a confrontação das propostas dos alunos, ao disciplinar as condições 

em que cada aluno pode intervir para expor sua solução, questionar, contestar. Nesse papel, o 

professor é responsável por arrolar os procedimentos empregados e as diferenças encontradas, 

promover o debate sobre resultados e métodos, orientar as reformulações e valorizar as soluções 

mais adequadas. Ele também decide se é necessário prosseguir o trabalho de pesquisa de 

um dado tema ou se é o momento de elaborar uma síntese, em função das expectativas de 

aprendizagem previamente estabelecidas em seu planejamento.

Pode-se dizer, então, que dentro da ação alfabetizadora envolvendo o ensino da 

matemática e da leitura e da escrita como um todo, estímulos lúdicos e tornam fontes de 

importante conhecimento a ser adquirido.

Assim no contexto da alfabetização, como coloca Maciel, et. Al (2009), a maneira como as 

pessoas se apropriam da escrita no contexto social pode ser reconhecida em seus comportamentos 

e atitudes diante de situações em que a escrita se torna um instrumento fundamental para as 

suas interações e inserção no mundo. A condição letrada parece ser resultado de um conjunto 

de fatores que se articulam entre si: o convívio com pessoas letradas, a participação efetiva em 

eventos de letramento, o desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita, o conhecimento 

de protocolos de uso da escrita. Esses são alguns dos elementos presentes na formação do 
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perfil letrado dos diferentes grupos sociais e culturais que compõem uma sociedade.

Ainda Maciel (2009), afirma que:

Para as crianças de seis anos, a mediação das professoras é muito necessária. Não ape-
nas porque elas não conseguem ainda escrever e ler textos com autonomia, mas também 
porque para elas a interação por meio da língua escrita é uma situação que apresenta 
condições de produção ainda desconhecidas, como, por exemplo, a de ter o interlocutor 
ausente no momento da produção. Por isso é importante que a professora sirva de leitor 
e escriba em diferentes situações em sala de aula, principalmente nas atividades específi-
cas para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de textos (p.45).

O professor precisa dar ao aluno a chance de adquirir um novo conhecimento em 

conformidade com os conhecimentos preexistentes do próprio aluno. Isto é de fundamental 

importância acontecer, desde cedo na escola, já em turmas de alfabetização; pois uma vez que 

o professor dá voz ao aluno, ele considera a bagagem de conhecimentos que ele tem, e vai aos 

poucos introduzindo através de ações conjuntas, novos saberes e efetivando reorganizações 

naqueles conhecimentos iniciais.

O professor precisa ser, também, um arguto observador de seus alunos. Investigar como 
cada aluno aprende melhor implica perceber os diferentes estilos de aprendizagem, as 
diferentes capacidades de concentração e os diferentes interesses para saber como li-
dar com a diversidade. Há crianças que aprendem mais auditivamente, pois conseguem 
prestar bastante atenção à fala de professores e colegas; outras precisam de estímulos 
visuais para ficar mais tempo concentradas em uma contação de história, por exemplo; 
outras, ainda, movimentam constantemente o corpo, apreciam manipular objetos, querem 
apreender o mundo corporalmente (PICCOLI E CAMINI, 2012, p. 44).

No dia-a-dia da sala de aula fica difícil para um professor conseguir observar e analisar 

cada aluno em sua especificidade, mas quando este se encontra participando de uma atividade 

lúdica, passa a vivenciar junto com seus alunos, tudo o que necessita de informações para 

melhor conhecê-lo e poder intervir de forma mais específica junto a ele.

Ainda segundo Piccoli e Camini (2012), muitas propostas vão de encontro ao envolvimento 

da ludicidade com a alfabetização, considerando o interesse que tal relação desperta nas crianças, 

sendo produtivo para o ensino da leitura e da escrita. O que não se pode deixar acontecer é que, 

mas mesmo as atividades não sendo lúdicas, estas precisam fazer parte da rotina da sala de 

aula que se encontra em processo de alfabetização, afinal também se tornam importantes para 

a obtenção de um trabalho de qualidade. 

Assim também ocorre com a matemática na alfabetização, onde o professor precisa 
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estar junto ao aluno nas estratégias matemáticas adotadas, acompanhando o progresso e 

aprendizagem diária, destacando aspectos importantes de cada conteúdo e cada símbolo a ser 

escrito.

Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no 
aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da 
cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos 
diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (BRASIL, 1997, p.36).

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se repetem, mas 

aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos): os significados das 

coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem essas analogias, tornam-se produtoras 

de linguagens, criadoras de convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e dar 

explicações.

As crianças demonstram prazer em aprender, agir, e enfrentar os desafios seguros e con-
fiantes, quando aprendem através de atividades lúdicas, elas produzem conhecimentos, 
nas experiências que são capazes de proporcionar o envolvimento do indivíduo que brin-
ca. Por isso, é de fundamental importância que o professor utilize os jogos na sala de aula, 
estimulando os alunos para o desenvolvimento dos conteúdos propostos. Uma vez que o 
“objetivo dos professores de matemática deverá ser o de ajudar as pessoas a entender a 
matemática e encorajá-las a acreditar que é natural e agradável continuar a usar e apren-
der matemática como uma parte sensível, natural e agradável” (BRITO, 2001, P. 43).

Dentro do contexto cognitivo da alfabetização matemática, pode-se dizer que este engloba 

os vários campos do conhecimento como competências, habilidades, hábitos e valores, que se 

tornam fundamentais na prática desenvolvida dentro da sala de aula, e que, tende a favorecer o 

desenvolvimento do pensamento lógico matemático, da criatividade, da capacidade de analisar 

e criticar, bem como de interpretar fatos e fenômenos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na alfabetização é fundamental inserir as crianças em atividades que permitam um 

caminho que vai da imaginação à abstração de estratégias diversificadas de resolução dos 

problemas, que permite chegar ao processo de leitura e escrita. O processo de criação está 

diretamente relacionado à imaginação e a estrutura da atividade com jogos permite o surgimento 
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de situações imaginárias.

O professor, também, é modelo para as crianças, fornecendo-lhes repertório de gestos e 

posturas quando, por exemplo, conta histórias pontuando ideias com gestos expressivos ou usa 

recursos vocais para enfatizar sua dramaticidade. Conhecer jogos e brincadeiras e refletir sobre 

os tipos de movimentos e ações que os envolvem, é condição importante para ajudar as crianças 

a desenvolverem uma aprendizagem harmoniosa.

Neste aspecto, a alfabetização e o letramento acontecem de forma natural na vida criança e, 

quando o lúdico passa a estar presente nas práticas educativas, nas atividades de aprendizagem, 

e nos momentos de atividades mais livres, ele desperta a criança para o prazer de estar na 

escola e de aprender. Assim, elas, por si só, criam um espaço de experimentação e descoberta 

de novos caminhos para a criatividade e para a dinâmica em sala de aula, considerando a alegria 

de estar junto com os demais.

Dessa maneira, o professor precisa cuidar de sua expressão e posturas corporais ao se 

relacionar com as crianças, principalmente durante o processo de alfabetização, o qual exige 

maior estímulo e incentivo. 

Tendo como prioridade o aprendizado dos alunos, estes ao participarem de aulas 

diferentes e prazerosas, podem se distanciarem de pensamentos que permeiam a ideia de que 

matemática é difícil, complicada, cheias de regras e cálculos. Está claro que os jogos são um 

recurso pedagógico eficaz se forem bem articulados e planejados pelo professor, contribuindo 

assim para a construção do conhecimento matemático da criança, agindo como um contribuinte 

no processo de alfabetização matemática.
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O ESTUDO DA PSICOLOGIA DIANTE DAS NOVAS ESTRATÉGIAS DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

MAIARA AMARAL LOPES FIGUEIRA

RESUMO

A educação infantil em meio ao estudado da psicopedagogia contemporânea e suas grandezas se fundamentam 
em adquirir uma capacidade essencial de introduzir nas crianças as suas capacidades de aprendizagem diante ao 
papel do professor diante um processo composto por idealizações relacionais, contextuais e intencionais. Sendo 
reconhecido o sentido da prática psicopedagógica em prol das dificuldades de alfabetização e o papel importante 
do educador, de maneira a percebermos gradativamente os seus determinantes efeitos no processo educacional no 
ensino da Educação Infantil. Portanto, o profissional psicopedagogo que atua diariamente nas escolas inclui em sua 
especialização uma orientação para gerar melhorias nas estratégias e condições do processo ensino-aprendizagem 
em sala de aula.

palavras-chave:  Psicopedagogia; Alfabetização; Dificuldades; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A educação é um processo que desenvolve um país e proporciona a cada um dos indivíduos 

a oportunidade de uma escolaridade qualificável, de fácil acesso, de forma gratuita, além de 

adquirir nas pessoas o aprendizado e competência de um desenvolvimento social, econômico e 

cultural para a potencialização intelectual a suas formações de vida formais e informais. (BRASIL, 

2010). Baseando-se na importância de um sistema de ensino disponível a todos é de relevância 

que ressaltemos que aprimorar desde os anos inicias a dedicação aos estudos de obtenção a 

uma vida acadêmica e profissional seja aprimorada.

Diante isto, idealizaremos os conceitos do nosso respectivo tema, onde, a psicopedagogia 

é conhecida por ser uma área do conhecimento surgida especialmente a partir da necessidade 
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de compreensão infantil durante o percurso construtivo do saber pedagógico e educacional de 

cada uma das crianças em meio as salas de aula, destacando que a mesma possui denominação 

por objetivar o estudo em aprendizagem e a relação do sujeito nesse processo de crescimento 

físico, cognitivo, intelectual e de enfoco nas necessidades interpessoais. (PIAGET, 2011.)

Sendo possivelmente visível a verdadeira relevância da ação psicopedagógica que 

preconiza uma melhor discussão e compreensão desta questão mediante ao ensino-aprendizagem 

de cada uma das crianças sobre sua capacidade de entendimento, práticas, especializações, 

assim como, a oportunidade de verificarmos como equipe responsável ao crescimento intelectual, 

as necessidades de uma eficiência na formação de sua própria alfabetização, onde ocasiona 

em um desenvolvimento fundamental para qualquer um dos alunos presentes em sala de aula. 

(UNESCO, 2021).

Portanto, ao pensarmos nas etapas da alfabetização em meio as suas necessidades e 

dificuldades é essencial que impliquemos em conhecer os processos formativos do professor-

alfabetizador diante as suas especializações psicopedagógicas que precisam estar preparadas 

para resolver as dificuldades de aprendizagem que seus alunos manifestem. Acreditamos, diante 

as colocações que a formação desses profissionais exige um importante composto de saberes 

psicopedagógicos, capazes de sinalizar o processo de aquisição da linguagem escrita, falada e 

de necessitadas as articulações desses saberes em distintas práticas educativas. (SILVA, 1998).

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

A educação infantil contemporânea e suas grandezas se fundamentam em adquirir uma 

capacidade essencial de introduzir nas crianças as suas capacidades de aprendizagem diante 

ao papel do professor diante um processo composto por idealizações relacionais, contextuais e 

intencionais.

Idealizado como objetivo geral:

• Objetivar a reflexão das necessidades de uma formação psicopedagógica diante 

as dificuldades das crianças nas etapas de sua alfabetização. 

Seguindo esta visão de trabalho e que preconiza estabelecer relações entre as capacitações 

escolares, familiares e de punho autônomo em abranger importantes hábitos educacionais em 

meio as necessidades de aprendizagem das crianças:
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• Apresentar os pressupostos teóricos e práticos das concepções psicopedagógicas;

• Justificar a relevância do papel do professor mediante as dificuldades dentro e fora 

da instituição escolar;

• Expor como a gestão da sala de aula, ou seja, as práticas de ensino podem 

oportunizar a melhoria da aprendizagem;

• Comentar a respeito da atuação docente para o desenvolvimento das aprendizagens 

diante estudos psicológicos e pedagógicos.

JUSTIFICATIVA

Os educadores da atualidade possuem inúmeros papeis importantes dentro da escola, onde 

além de serem mediadores das tomadas de decisões por meio de concelhos de classe, estudantil, 

reuniões pedagógicas, eles proporcionam para os gestores da escola a responsabilidade de 

executar o plano de aula, em que são feitos planejamentos para a construção diária da didática, 

materiais usados, objetivos a serem alcançados e resultado da aula para apresentação aos 

coordenadores e gestores. Assim como o planejamento anual que são feitas elaborações de 

projetos, realizados materiais didáticos necessários ao comprometimento aos alunos da educação 

infantil, como seguir diariamente a grade curricular da escola, com embasamento nas normativas 

necessário das diretrizes de bases da educação infantil, que gera conhecimento por meio de 

atividades lúdicas e interação constante em sala de aula. (BRASIL, 1996).

Pois é a partir dessas reflexões, que recorremos ao sentido da prática psicopedagógica 

em prol das dificuldades de alfabetização e o papel importante do educador, de maneira a 

percebermos gradativamente os seus determinantes efeitos no processo educacional no ensino 

da Educação Infantil. O indivíduo consiga encontrar o seu lugar no mundo, lembrando que a 

própria definição da UNESCO (A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura) é apresentada como uma etapa imprescindível na vida dos escolares, onde, a 

alfabetização busca ser um grande processo de aquisição de habilidades cognitivas básicas 

responsáveis por contribuir para o desenvolvimento social da capacidade de conscientização e 

da reflexão crítica como base de mudança atuais. (UNESCO, 2021).
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METODOLOGIA

Para a elaboração do projeto, utiliza-se a metodologia de pesquisa qualitativa exploratória, 

visando a construção do campo teórico, portanto, pretende-se construir o eixo teórico deste trabalho 

através da revisão bibliográfica de autores que abordam o tema proposto de maneira relevante, 

consistindo assim na efetivação de revisões literárias a respeito dos efeitos das idealizações feitas 

mediante as solicitações de inúmeras idealizações psicológicas e pedagógicas, diante o seu 

uso e aplicação há um presente trabalho que está sendo realizado no período de abril de 2021, 

através principalmente da realização de pesquisas em portais acadêmicos eletrônicos como o 

portal SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e o próprio Google acadêmico. A análise dos 

artigos tem se realizado a partir do pressuposto da obtenção de informações consistentes a 

respeito do tema proposto, de modo a selecionar aqueles que de alguma forma dialogam com a 

premissa deste projeto em seus objetivos específicos e gerais. 

Sendo apresentado em seu desenvolvimento as determinações da educação infantil 

em meio a sua importância, assim como no desenvolvimento ao abranger em tópicos as fases 

das crianças diante as suas necessidades, a influência da escola e da família nos hábitos 

educacionais, como a abordagem de intervenções regulamentações para seus cuidados 

pessoais e interpessoais diante as pesquisas feitas, de acordo com a proposta desta Produção 

Textual Interdisciplinar que terá como tema “As dificuldades na alfabetização e a importância do 

processo psicopedagógico”. 

A partir deste tema, objetivamos promover a reflexão sobre a necessidade de o professor 

conhecer e efetivar teorias que valorizam a formação do pensamento crítico, a partir da participação 

ativa do aluno no contexto da sala de aula. Todavia, é preciso considerar que os indivíduos não 

nascem educadores, mas tornam-se na medida em que se educam.

 DESENVOLVIMENTO

O seguinte trabalho proporciona reconhecermos a extrema importância de verificar como 

o sujeito aprende de maneira constante e de que maneira idealizamos as condições de ensino-

aprendizado, pois o trabalho psicopedagógico nas escolas inclui a orientação de professores 

e de outros profissionais para a melhoria nas estratégias e condições do processo ensino-
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aprendizagem, assim como para a prevenção de eventuais problemas, enfatizando diariamente 

a abordagem e atenção na terceira infância (PAPALIA; FELDMAN, 2013)

A ALFABETIZAÇÃO

Atualmente é verificado inúmeras maneiras de evidenciarmos nas escolas a extrema 

importância de desenvolver de forma satisfatória as crianças em seu processo de alfabetização, 

letramento e desenvolvimento pessoal, pois, é a partir de bons relacionamentos estudantis, sendo 

dentro ou fora do âmbito escolar, que a criança começa a adquirir conhecimento necessário 

diante sua própria aprendizagem de ensino. 

É válido lembrar que na maioria das vezes um professor educador idealiza a alfabetização 

de uma criança pelo fato de conseguir através das letras, juntar sílabas e formar palavras de 

seu próprio entendimento e de interferência educacional excepcionalmente relevante ao seu 

desenvolvimento cognitivo, físico e psicológico. (FERRARI, 2008).  Assim como dito também 

por outros especialistas, educadores e estudiosos, onde, “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.” Em que, o pequeno estudante além de 

se comportar por meio das decorações estudantis, é verificado por ele a necessidade do diálogo, 

do lúdico através das observações, na qual acabam construindo seus próprios pensamentos e 

seu mundo por meio da realidade vivenciada pelos mesmos. (FERREIRO, 1996). 

FIGURA 1 – Base Nacional Comum Curricular (MEC).

                                  FONTE: Thaís Ferraz (2017).

Gerenciado pelas normas básicas de aprendizagem, em meio as Bases Nacionais 

Comuns Curriculares (BRASIL, 2017) sendo de reconhecimento ideológico a alfabetização como 
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aprendizagem da técnica da linguagem, domínio da escrita, leitura e da relação de todos os 

instrumentos necessários para seu desenvolvimento cognitivo de escrita, oportunizado inclusive 

pelas propostas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura 

(UNESCO):

[...] conhecimento básico, necessário a todos num mundo em transformação; em sentido 
amplo, é um direito humano fundamental. Em toda a sociedade, a alfabetização é uma 
habilidade primordial em si mesma e um dos pilares para o desenvolvimento de outras ha-
bilidades. Existem milhões de pessoas, a maioria mulheres, que não têm a oportunidade 
de aprender [...] 

Portanto, a alfabetização possui o papel de motivar a participação em atividades sociais, 

econômicas, políticas e culturais, sendo também um requisito básico para a educação continuada 

ao longo da vida em meio ao seu desenvolvimento e ensino aprendizado proporcionado, 

individualmente, a cada um dos meios internos e externos de punho escolar. (UNESCO, 1999, 

p. 23).

O RELACIONAMENTO PEDAGÓGICO

As crianças quando pequenas necessitam de capacitações afetivas para dar início as suas 

inter-relações com o meio social, devem ser impulsionadas a compreender habilidades para o 

seu desenvolvimento cognitivo, inteligência emocional, desempenho escolar e capacidade de 

socialização como foco principal de seu processo de aprendizagem ao longo da 1º, 2º e 3º infância, 

pois, estimula a inclusão do reconhecimento da autonomia e processo próprio ao desenvolver 

atento no ângulo de fundamental estabilidade em sua formação acadêmica. (MAZIN, 2016).

A formação de adolescentes e crianças busca distintas influências do meio externo e 

interno para ser atingido de maneira a ter qualidade e equidade em sala de aula, onde são 

determinadas algumas bases estruturais ou de equilíbrio para uma boa formação, dando 

a qualquer ser humano uma estabilidade social e pessoal sobre a família, por exemplo, é a 

principal responsável pela educação nas transições de valores e na formação de um ser 

consciente, de acordo com experiências vividas as atitudes ou comportamentos dos adultos ao 

redor, ocasionando no acompanhamento saudável crucialmente de conhecimento das crianças. 

(PIAGET, 2011).
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Portanto, ao pensar no âmbito familiar e escolar como sendo fonte principal de afetividade, 

segurança e estimulo, percebemos que por frustações vividas pela criança, sempre embasadas 

na violência e a agressividade acarretam nas mesmas uma formação didática incompleta em seus 

ensinos, onde segundo a doutora Lídia Weber, o ambiente familiar precisa ser constantemente 

positivo e com constante demonstração de amor para que a criança sinta em sua vida a presença 

constante das participações dos pais em distintas atos de interesses para que ao precisar dará 

início na sua vida social nas escolas ela não demonstre indisciplina pela falta de afeto ou presença 

familiar, prejudicando o desenvolvimento correto de colegas e indignações dos gestores para a 

construção do seu aprendizado físico, emocional e intelectual destas crianças especiais e de 

reconhecimento tardio de seu autismo. (WEBER, 2016).

A PSICOPEDAGOGIA E SEUS BENEFICIOS

A psicopedagogia diante as mais diversas avaliações, denominações e conformidades 

possui diante a sua própria compreensão distintas necessidades de aprendizagem conforma as 

necessidades individuais e de aprendizado de cada um dos alunos, abrindo espaço para que 

a escola nunca deixe de viabilizar os mais diversos recursos para atender às prioridades de 

aprendizagens de seus alunos que necessitam de elementos diferenciados para aprender, e se 

desenvolver equilibradamente durante o ciclo estudantil. 

Sabemos, inclusive, que o aprendizado não é adquirido somente na escola, mas, construído 

pela criança em contato com o social externo, junto com sua família e no mundo que o envolta, 

sendo importante que os profissionais educadores se especializem didaticamente com enfoque 

no relacionamento direto da família, sendo responsável por grande parte da educação pessoal e 

de personalidade, de acordo com o ensino-aprendizado dos alunos. (SOARES, 2020).

Portanto, o profissional psicopedagogo que atua diariamente nas escolas inclui em sua 

especialização uma orientação para gerar melhorias nas estratégias e condições do processo 

ensino-aprendizagem em sala de aula, orientando constantemente os alunos a buscar ferramentas 

e estratégias eficazes a fim de desenvolver competências e habilidades pessoais, de maneira 

autônoma e que pratique a sua própria capacidade de aprendizagem. (FONTE; FERNANDEZ, 

2018).
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A IMPORTÂNCIA DO APERFEIÇOAMENTO DOS DOCENTES

A área pedagógica e sua denominação está interligada com a imensa abordagem do 

desenvolvimento cognitivo da criança, mas o desenvolvimento sócio emocional também, em 

que valoriza a individualidade de valores de cada um dos alunos, proporcionando ao professor 

uma visão estratégica sobre o estudante, em que diante das relações de diálogo com o docente 

idealiza elementos cativantes ao aluno sobre os conteúdos expostos, podendo abordar em sala 

de aula a autonomia, que sem o uso de normas e regras deixará a criança livremente apta 

a decidir e transparecer de maneira independente os seus pontos de vistas e uma aquisição 

de conhecimento mais positiva, como também a escolha de atividades que promovam a 

cooperação, que gera um ambiente integro de companheirismo entre os alunos, gera estímulos 

de comportamento que desempenham uma cultura de respeito e equilíbrio em sala de aula. 

(SOUZA, 2017).

A educação brasileira deve adquirir em sala de aula com professores qualificados o caráter 

e uma formação social que provoque desde pequenos a sensibilização de maneira individual e 

coletiva, onde, aprenderão a ampliar junto com a escola em relacionassem com os colegas, em 

que os educadores e gestores de educação buscam apresentar didaticamente as soluções de 

impactos destes problemas indisciplinares ao processo de escolarização da criança e da sua 

formação cognitiva, social e intelectual nos anos inicias de educação básica. (FREIRE, 1996).

Em seu contexto histórico e na forma que é abordado os distintos ambientes sociais ou 

de educação, assim como no envolvimento familiar para o engajamento de bons resultados 

que venham a prejudicar as metodologias de ensino, além da comunidade na qual a instituição 

escolar está inserida, pois ao adquirir professores qualificados de caráter progressista e uma 

formação social que provoque sensibilizações de maneira individual e coletiva, onde aprenderão 

a ampliar junto com a escola em relacionar-se com os colegas que apresentam solucionar um 

impacto minimalista destas idealizações ao processo de escolarização das crianças. (CHALITA, 

2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho em educação infantil é caracterizada pela sua delicadeza, compreensão e pela 
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maneira habilidosa como as crianças conseguem adquirir aprendizado e conhecimento pelas 

metodologias aplicadas dos educadores e pela maneira como são propostas as atividades em sala 

de aula, porém é importante ressaltarmos as ocorrências que existem por parte de determinados 

alunos que ao interagirem coletivamente com os colegas, ou ao executarem alguma atividade 

didática acabam por consequência disso acarretam nos demais alunos nas mais distintas partes 

da escola, pois, as crianças que possuem de 3 a 5 anos por ser denominada a construção da 

terceira infância.

Através de conceitos e estudos, as tecnologias vem sendo inseridas para uso e estão 

sendo gradativamente sendo inseridas na sociedade, em que mesmo a escola não sendo 

portadora de muitos meios tecnológicos da informação, os gestores devem propor mecanismos 

e instrumentos alternativos para possibilitar uma melhor aprendizagem a quem diz respeito da 

cultura organizacional da escola e do Projeto Político Pedagógico (PPP) do sistema de ensino, 

onde, são possíveis adaptarmos e elaborarmos por meio de mecanismos interdisciplinares as 

capacidades do uso da tecnologias nas aulas da estrutura da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) que é de obrigatoriedade das escolas proporcionarem aos alunos constituídos em 

qualquer sistema de educação fornecido. 

Portanto, a escola deve ser um local para que os alunos consigam diariamente se 

manifestarem de maneira íntegra, e autônoma aos seus aprendizados em partes diversas do 

ambiente escolar, pedagógico e administrativo ao longo de todos os anos letivos oferecidos a 

estes alunos e educadores presentes na instituição de ensino.
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DIFERENTES PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM

MARIA CLEONICE DOMINGUES DE SOUZA

RESUMO

Este presente artigo, a intervenção dos professores na dificuldade de aprendizagem na educação infantil trata-
se de uma pesquisa sobre a intervenção nas dificuldades de aprendizagem nesta área, e busca-se analisar a 
literatura para verificar quais os procedimentos básicos imediatos que os docentes devem tomar em relação ao 
problema. Pontuar a interpretação de autores como Ross, Faria, Piaget, Wallon, Lima e outros, além de  conhecer 
e analizar as principais características dos problemas de aprendizagem. Concluí o  estudo acreditando que parte 
da dificuldade está na própria origem da criança e  elementos culturais e sociais atuam na sua formação, bem 
como atrasos no processo de maturação biológica e  mesmo no desenvolvimento psico-motor com  influencia de 
doenças epidêmicas, como o caso de sarampo, meningite e outras e o iniciar do processo de alfabetização sem 
estar apto em sua coordenação motora fina e percepções sensoriais e motoras. Sentiu-se a importância de reiteirar  
o aluno  primeiramente pelo processo de preparo para a alfabetização, resgatar a frequência em jardins de infância 
e preescolar, antes de confrontar  o processo alfabetizador.  
       
Palavras-Chave: Leitura; Dificuldade; Aprendizagem. 

INTRODUÇÃO

A monografia a intervenção dos professores na dificuldade de aprendizagem  na educação 

infantil situa-se na área citada e  prioriza a necessidade da intervenção dos professores na 

dificuldade de aprendizagem dos alunos, bem como investiga as dificuldades de aprendizagem 

(DA), o controle e compreensão das suas causas e consequências,  e o  insucesso escolar. 

O presente estudo está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo Dificuldade de 

aprendizagem, estudamos os aspectos históricos da dificuldade de aprendizagem como o estágio 

de desenvolvimento humano segundo Wallon.

Servimos de Wallon, Meisels & Wasik e Piaget. No segundo capítulo distúrbios de 
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aprendizagem, estudamos a dislexia, os distúrbios da escrita e da aritmética e a hiperatividade. 

Servimos de Drouet, Piaget.  

No terceiro capítulo diferentes problemas de aprendizagem estudaram os distúrbios, 

dificuldades ou problemas de aprendizagem e causas dos distúrbios de aprendizagem. Servimos 

de José Coelho, Ross e Tredgold.

A avaliação e a intervenção em dificuldades de aprendizagem são as duas faces do 

problema, elas se edificam uma complementaridade dialética na defesa dos direitos da criança. 

Compreende as funções desviantes das crianças com dificuldades de aprendizagem depende 

de um fundamento teórico coerente e orientador de investigações sistemáticas, para integrar 

pedagogicamente os dados obtidos de uma forma mais significativa.

Na aprendizagem humana, os fatores psicobiológicos internos (da criança) encontram-se 

permanente e dialeticamente em interação com os fatores situacionais externos (da escola, do 

professor), portanto os conceitos de dispedagogia tão relevantes como os da dislexia.

DIFERENTES PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM

“Dificuldades de aprendizagem é um termo genérico que diz respeito a um grupo 

heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades significativas na aquisição e uso 

das capacidades de escuta, fala leitura, escrita, raciocínio ou matemáticas. Estas desordens 

são intrínsecas ao individuo e são devidas presumivelmente a uma disfunção do sistema 

nervoso central. Embora as dificuldades de aprendizagem possam ocorrer concomitantemente 

com outras condições de incapacidade (por exemplo: privação sensorial, deficiência mental, 

perturbação emocional ou social) ou influencias ambientais ( por exemplo, diferenças culturais, 

ensino insuficiente/inadequado, fatores psicogenéticos), não são devidas a tais condições ou 

influencias”. (HAMMIL ET AL, 1981, p.336 apud CORREIA, 1991, p.55-56; NJCLD, 1994, p.65-

66).

DISTÚRBIOS, DIFICULDADES OU PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM

Para França (1996), cada defensor de abordagem tem a preferência por utilizar um 

termo, a abordagem comportamental prefere o termo distúrbio. Para os construtivistas o termo 



378

dificuldade, está mais relacionado a problemas de ordem psicopedagógica e sócio – culturais. 

Dessa forma o problema não está centrado apenas no aluno, sendo que essa visão é mais 

frequentemente utilizada em uma perspectiva preventiva, o termo distúrbio está mais vinculado 

ao aluno, pois significa anormalidade patológica por alteração violenta na ordem natural, no caso 

da aprendizagem.

“De acordo com Ciasca, (2003, p. 27). o distúrbio de aprendizagem é considerado 

como sendo uma disfunção do SNC, relacionada a uma falha no processo de aquisição ou do 

desenvolvimento, tendo, portanto, caráter funcional diferentemente de dificuldade escolar –DE - 

que está relacionada especificamente a um problema de origem e ordem pedagógica” 

Conforme Castanõ (2003, p. 42), o termo dificuldade de aprendizagem pode ser 

caracterizado por alterações no processo de desenvolvimento do aprendizado da leitura, escrita 

e raciocínio lógico – matemático, podendo estar associadas ou não a comprometimentos da 

linguagem oral.

Zorzi (2003, p.83) relata que, crianças que não tenham apresentado quaisquer dificuldades 

no desenvolvimento da linguagem oral, podem vir a apresentar dificuldades específicas de 

linguagem escrita. 

Para Soares (2005, p. 45), exigir de todos os alunos a mesma atuação, é um caminho 

improdutivo, cada um é diferente, com o seu próprio tempo lógico e psicológico, e cada um tem 

uma maneira específica de lidar com o conhecimento. Respeitar esse ritmo para o ato de aprender 

é preservar o cérebro de uma possível sobrecarga que contribuiria para uma desintegração total 

do processo ensino – aprendizagem.

É interessante verificar que diferentes autores empregam termos variados para designar as 

mesmas características, como é o caso de Ross (1979). Ele categoriza três diferentes problemas 

relacionados à criança: a) distúrbios de aprendizagem; b) dificuldades de aprendizagem; c) 

deficiência de aprendizagem.

De acordo com os princípios da Análise do Comportamento, Ross (1979) sugere que o 

termo “Distúrbio de Aprendizagem”, seja reservado para crianças cuja aprendizagem é impedida 

por respostas adquiridas incompatíveis, apesar da capacidade básica para aprender não estar 

prejudicada. 

Tal autor propõe que a não aprendizagem pode estar condicionada a estímulos aversivos 

anteriormente apresentados à criança. “Por exemplo, se o sentar-se quieta e olhar uma página 
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impressa adquiriu propriedade aversiva, a criança pode aprender que evitará esta condição 

movimentando-se ou olhando para outro lugar” (ROSS, 1979, p. 83).

Segundo o autor citado acima, a página impressa pode ser o estímulo aversivo 

condicionado, produzindo respostas de ansiedade e via reforçamento negativo, isto é, ao retirar 

a consequência aversiva (página para leitura) o comportamento de esquiva por parte da criança 

seria reforçado. Isto significa que reduzindo a situação aversiva, reduzem-se também respostas 

como ansiedade.

[...] As respostas de evitação podem ter sido generalizadas para todas as situações que 

envolvem aprendizagem, por isso, não apenas uma área como leitura, fica perturbada, mas 

também a aprendizagem de qualquer outra matéria. (ROSS, 1979, p. 83).  

De acordo com a proposta acima, tais crianças seriam portadoras de comportamento 

“excessivo”, por exemplo: comportamento excessivo de evitação, ansiedade excessiva, ao passo 

que crianças com disfunções de aprendizagem apresentam comportamentos deficientes e não 

excessivos. Em ambos os casos, observa-se que a discrepância entre desempenho e potencial 

estimado por parte da criança está sempre presente.

Conforme o autor (ROSS, 1979, p. 83), o termo “Dificuldade de Aprendizagem” é reservado 

para caracterizar crianças cujas funções necessárias à aprendizagem, tais como atenção, 

percepção e coordenação estão intactas, no entanto, o que está prejudicando é a capacidade 

para usufruir destas funções em decorrência de eventos perturbadores no curso de sua vida,  por 

exemplo, perda da mãe, pai, fadiga, stress. Tais fatores interferem na aprendizagem, mas são 

geralmente de ordem emocional.

Outro grupo de crianças que se enquadrariam em dificuldades para aprender, seriam as 

que não aprendem porque de certa forma, este comportamento é reforçado pela “preocupação” 

que produz nos pais. O comportamento de atenção dos pais funciona como reforçador potencial 

para que o problema se mantenha. Nestes casos, a intervenção psicoterápica é indicada, pois a 

dificuldade em aprender é secundária e o problema “alvo” é de ordem emocional.

Para “deficiência na aprendizagem”, algumas explicações são dadas. Segundo Ross 

(1979), o termo “deficiência de aprendizagem” é reservado àquela criança que apresenta 

“disfunção na aprendizagem”. Esta categoria é obtida por exclusão, visto que estas crianças não 

se enquadram nos moldes gerais citados acima. 

Tais crianças apresentam déficits de atenção, percepção, coordenação motoras, 
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geralmente apresentam comportamentos impulsivos, desorientados. São hiperativas, distraídas, 

e podem apresentar mau desempenho em diferentes áreas de aprendizagem, por exemplo: 

leitura, aritmética, no entanto, apresentam potencial para aprender.

De acordo com Johnson & Myklebust (1991), deficiências na aprendizagem é um termo 

utilizado para designar áreas de conhecimento que são deficientes dados um comprometimento 

de funções cerebrais. 

Estas deficiências referem-se ao desempenho acadêmico, porque é na época da 

escolarização que os pais percebem as dificuldades dos filhos. Existem as deficiências de 

aprendizagem verbal e não verbal. As primeiras podem incluir deficiências na aprendizagem da 

linguagem falada, lida, escrita, além da aritmética.

A segunda inclui deficiência de orientação especial, significado de expressões, de 

comportamentos, e encontram-se  neurologicamente localizadas no hemisfério direito.

Para se determinar se há “deficiência” para a aprendizagem, deve-se considerar a idade 

da criança (em termos de maturidade biológica), bem como as oportunidades para aprendizagem 

às quais a mesma foi exposta. Enfim, deve-se considerar todo o contexto, história de vida e 

significado de “deficiência” para a família.

Observa-se que na década de setenta, havia ainda muita confusão em como categorizar 

e como intervir junto à criança que apresentava problemas de aprendizagem. Entretanto, as 

propostas baseadas na análise do comportamento aplicadas foram sempre de ordem pragmática, 

sem inferência de estruturas subjacentes ao mesmo tempo em que estimulam todas as vias 

perceptuais que se conectam para que a aprendizagem ocorra, via estimulação ambiental.

Vários estudos apontam para a integração sensória – motora como sendo fundamental 

para que o comportamento desejado ocorra. Muitas vezes, a falha está na incapacidade da 

criança em relacionar estímulos sensoriais às respostas motoras. (KEPHART apud ROSS, 1979).

De acordo com JOHNSON & MYKLEBUST (1991, p.25), a falha pode estar localizada em 

três níveis:

a) Nível de recepção – expressão: no caso da leitura, por exemplo, a criança deve 

receber (ouvir) para depois falar; ler, para depois escrever. A leitura é concebida como função 

receptiva e a escrita, expressiva.

b) Nível sensorial auditivo – visual: este nível é importante porque geralmente o 

mundo está provido de estimulações auditivas e visuais. Geralmente não se encontram em nossa 
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história acadêmica formas alternativas de aprendizagem, como por exemplo: táteis, sinestésicas, 

olfativas, etc.

c) O nível integrativo - é responsável pela compreensão do significado, pois nem 

sempre “receber” ou “expressar” significa compreender o significado. Observa-se que a noção 

de significado para Skinner é que este se encontra no contexto em que o indivíduo está inserido. 

Porém, não é possível que este significado seja compreendido se houver problemas na função 

integrativa.

Neste sentido, percebe-se que apesar de empregar termos diferentes não há 

incompatibilidade de ponto de vista, a medida que a abordagem comportamental aceita o 

nível filogenético na determinação do comportamento como condição necessária, porém, são 

suficientes. Isto implica em dizer que não é possível adquirir a compreensão do significado se o 

substrato cerebral responsável por esta função estiver alterado. 

Nota-se que apesar das definições do que vem a ser um quadro denominado Distúrbio 

de Aprendizagem a serem alteradas com o passar do tempo, algumas características parecem 

estar presentes, tais como:

- Atribuição de desempenho abaixo da média a fatores intraindividuais versus externos;

- Disfunção do Sistema Nervoso Central;

- Persistência de distúrbios de aprendizagem ao longo da existência;

- Déficits escolares relacionados à linguagem.

- Em função de todas as dificuldades já descritas, o disléxico tem uma leitura “decifratória” 

o que acarreta dificuldades na compreensão.

No que se referem aos aspectos emocionais, estes geralmente estão ligados à vida 

acadêmica. As crianças disléxicas apresentam alterações de humor e temem participar de 

competições. Em função de isolar-se do mundo da leitura, a inserção social das crianças 

disléxicas no grupo de iguais e consequentemente a sua autoestima fica comprometida, pois se 

sentem diferentes e inadequadas socialmente. A isto, somam-se as expectativas dos pais que se 

sentem frustrados com o filho que não corresponde ao que esperam. 

FATORES QUE PODEM DESENCADEAR UM PROBLEMA OU DISTÚRBIO.

De acordo com José e Coelho (1999, p.23), existem inúmeros fatores indicadores para 
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desencadear um problema ou distúrbio de aprendizagem. São considerados fundamentais: 

Fatores orgânicos: saúde física deficiente, falta de integridade neurológica (sistema 

nervoso doentio) alimentação inadequada, etc.

Fatores psicológicos: inibição, fantasia, ansiedade, angustia, inadequação a realidade, 

sentimento generalizado de rejeição, etc.

Fatores ambientais: o tipo de educação familiar, o grau de estimulação que a criança 

recebeu desde os primeiros dias de vida, a influência dos meios de comunicação.

Carraher (apud JOSÉ e COELHO, 1999, p. 24), explica que muitas crianças são 

identificadas como portadoras de problemas de aprendizagem quando não realizam o que se 

espera de uma programação de ensino. Seja porque ficam presas a mecanismos que tentam 

reproduzir sem êxito, seja porque, apesar de saberem até mais do que aquilo que o professor 

está ensinando, faltam-lhes mecanismos para se expressarem.

CAUSAS DOS DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM.

As causas dos distúrbios são sempre múltiplas. Não se pode ter a ideia de que um 

distúrbio de aprendizagem é causado por um único fator. Quando uma criança não aprende, 

uma multiplicidade de fatores vai se combinando e, na maior parte das vezes fica difícil de isolar 

um único fator que seja o responsável pelo fracasso que a criança apresenta na escola.

Alguns fatores que podem levar a um distúrbio de aprendizagem:

Deficiência mental (DM) – uma das causas mais comum e frequente dos distúrbios de 

aprendizagem. A criança deficiente aprende e passa pelos mesmos estágios que passa a criança 

chamada normal, só que a primeira demora mais tempo para atingir esses estágios.

“Déficits” sensoriais e físicos: crianças que possuem acuidade visual ou auditiva rebaixada, 

ou que apresentam paralisias ou problemas motores.

Segundo Tredgold (1997), fatores emocionais: crianças com muita ansiedade frente ao 

aprendizado, por exigências da família ou da escola. Crianças em estado depressivo causadas 

por perdas. Crianças que não se adaptam ao contexto escolar. Problemas mais graves que 

envolvem o estabelecimento de vínculos emocionais com o ambiente.

Maturidade: para aprender é preciso ter atingido a maturidade. Este era um conceito que 

justificava qualquer tipo de distúrbio de aprendizagem no passado. Hoje em dia é um conceito 
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ultrapassado, já que não existe uma idade cronológica ou mental ideal, que torne a aprendizagem 

mais fácil. A criança não pede e nem precisa de autorização do adulto para começar a ler e 

escrever.

Habilidades básicas ou pré – requisitos: apesar de todos os conceitos psicomotores 

serem importantes na aprendizagem da leitura e da escrita, a relação de causa e efeito que se 

estabelecia carece de fundamentação. Por exemplo, uma criança com dificuldades no nível de 

imagem corporal pode ter dificuldades para aprender, mas isto não quer dizer que a dificuldade 

em imagem corporal cause o distúrbio de aprendizagem.

Imagem com o ambiente letrado: a maioria dos estudos indica que os distúrbios de 

aprendizagem começam antes da criança ingressar na escola (1° ano). A qualidade da interação 

com o ambiente letrado e com pessoas que dele se utilizam (pais, professores e outros) teria 

grande peso no sucesso ou no fracasso escolar.

Existem outras causas que devem ser consideradas tais como: desvantagens econômicas, 

diferenças culturais e sociais, precariedade na formação dos profissionais da educação, os baixos 

salários pagos a estes profissionais; a interação professor e aluno; metodologias e currículos 

inadequados.

Durante o período escolar, muitas vezes os alunos não tem o rendimento de aprendizagem 

que era de se esperar, em conformidade com a sua capacidade.

Essa discrepância entre o rendimento e a capacidade do aluno pode constituir um 

distúrbio de aprendizagem que pode ser relativo ao tempo ou ao rendimento e que pode afetar a 

aprendizagem escolar como um todo.

Todo aluno tem um potencial e em vista desse potencial espera-se que ele atinja 

determinado nível de rendimento. Se isto não acontece, pode-se supor que haja um distúrbio de 

aprendizagem.

Assim, pode-se definir um distúrbio de aprendizagem como “uma queda do rendimento 

da aprendizagem abaixo do nível indicado pelo talento e desenvolvimento psico-intelectual do 

indivíduo”.

Crianças portadoras de distúrbios de aprendizagem parecem encontrar dificuldades para 

selecionar os estímulos que são relevantes para o trabalho escolar proposto. Percebem os 

estímulos de uma forma diferente. São crianças que parecem codificar mensagens de maneira 

imprópria e sem possibilidade de aproveitamento imediato ou futuro.
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Existem crianças que apresentam comportamento impulsivo, são hiperativas, distraídas 
ou desmotivadas. Algumas são portadoras de anormalidades cerebrais que podem ser 
detectadas nas suas funções. Outras são portadoras de um baixo grau de autoestima ou 
alto grau de ansiedade perante as tarefas de aprendizagem. (MUSSEN, 1975, p.20).

Muitos fatores podem interferir na discrepância entre o rendimento ou desempenho 

escolar e o potencial teórico estimado. Por isso, deste trabalho exclui-se aquelas situações nas 

quais existem lesões cerebrais, deficiências físicas (falta de audição ou de visão), deficiências 

psicológicas (doentes mentais), ou, como nos apresenta Ross (1979, p. 34).

Um distúrbio de aprendizagem apresenta-se quando a criança não manifesta subnorma-
lidade mental geral, não é portadora de deficiência das funções visuais ou auditivas, não 
está impedida de desempenhar tarefas educativas em razão de distúrbios psicológicos 
desconexos e é dotada das vantagens proporcionadas por educação e cultura adequadas, 
mas que não obstante, manifesta deficiente desempenho teórico.

Vê-se então que existe um distúrbio de aprendizagem quando uma criança não consegue 

aprender nas condições em que outras crianças de sua idade, inteligência, experiência e 

capacidade são aptas a fazê-lo, caso contrário não se trataria de distúrbio de aprendizagem. 

 
Um distúrbio de aprendizagem serve para identificar crianças que experimentam dificul-
dades na aquisição de matéria teórica. A despeito do fato de que apresentam pelo menos 
inteligência normal e que não demonstram desfavorecimento físico, emocional ou social, 
e mais ainda, as crianças portadoras de distúrbios de aprendizagem não são incapazes 
de aprender, mas precisam de ajuda especial individualizada se quiserem beneficiar-se da 
experiência escolar. (Ross 1979, p.12)

As pessoas se encontram diante de problemas psicológicos que são frutos da desintegração 

familiar (pais separados, pais deficientemente preparados ou com personalidade neurótica), ou 

que são frutos das relações defeituosas da criança com seu meio social em geral ou da influência 

escolar em particular.

Segundo os autores em questão, existem quatro causas que explicariam o baixo rendimento 

escolar das crianças: causas físicas (defeitos de audição e de visão); causas pedagógicas, ou de 

métodos de ensino; causas sociológicas (crianças que são desviadas dos seus estudos, porque 

o seu próprio meio subestima a educação); e, finalmente, causas emocionais. Estas, segundo os 

autores, são responsáveis por oitenta por cento das deficiências no rendimento escolar.
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Há crianças que apresentam inteligência normal e até superior, mas as atitudes emocionais 

conflitivas ou as tensões emocionais oriundas das mais variadas circunstâncias da vida são 

suficientes para determinar o baixo rendimento. 

Estas causas emocionais, juntamente com as causas pedagógicas (métodos de ensino) 

e as causas socioambientais são os elementos positivos, pois determinam uma queda no 

rendimento escolar e uma baixa na aprendizagem, caracterizam aquilo que estamos chamando 

de distúrbio de aprendizagem.

Para Schain (1978, p.28) o ponto de vista clínico, “o termo distúrbio de aprendizagem 

significa que o desempenho escolar de uma criança não está proporcional à sua capacidade 

intelectual”. 

O autor norte-americano Vernon (apud CHALL, 1979) apresenta pequena diferença na 

caracterização do que viria a ser um distúrbio de aprendizagem, dando maior ênfase ao aspecto 

da prontidão para a aprendizagem: 

As diferenças individuais são, na realidade, diferenças na prontidão para aprender. Cada 

criança entra na escola com nível diferente de inteligência, interesse e conhecimento anterior. 

Cada uma tem prontidão diferente para iniciar a aprendizagem.

O autor explica que quando se pergunta aos professores como eles definem o aluno 

portador de dificuldades de aprendizagem, muitos deles respondem ser quando as realizações 

de um educando em alguma matéria são consideravelmente inferiores ao que normalmente se 

poderia esperar de seu potencial discente e de seu nível de maturidade.

A respeito de que medidas deveriam ser adotadas frente à situação de dificuldades 

escolares por parte dos alunos, fica claro ser necessário adaptar-se o programa às potencialidades, 

capacidades e padrões de desenvolvimento das crianças, para elas usufruírem o máximo possível 

daquilo que a escola lhes pode oferecer. 

Podemos perceber que os últimos autores usam o termo dificuldades com o mesmo 

sentido que damos ao termo distúrbio, ou seja, um rendimento insuficiente de uma criança 

quando frequenta a escola.

Para a escola ela leva tudo o que recebeu do suporte hereditário como um potencial a ser 

desenvolvido e são suas experiências passadas, pois devem servir de base para a modificação 

dos novos comportamentos, em contato com experiências novas. Espera-se, então, que esta 

criança tenha determinado comportamento, considerado bom, caso contrário, falamos em 
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distúrbios de aprendizagem.

Há necessidade de que esta criança tenha certo desenvolvimento psicológico, social e 

emocional, ou tenha certo grau de maturidade para a tarefa proposta em sala de aula. É necessário 

também ter uma equivalente prontidão para a referida tarefa. Caso isto não aconteça, poderemos 

estar certos de que em algum aspecto o rendimento desta criança não será compatível com o 

seu potencial. 

Segundo José e Coelho (1999, p.23), os problemas de aprendizagem referem-se a 

situações difíceis enfrentadas pela criança “normal” e pela criança com desvio do quadro “normal”, 

mas com expectativa de aprendizagem em longo prazo (alunos multirrepetentes).  

Segundo J. Paz (apud JOSÉ e COELHO, 1999), “pode-se considerar o problema de 

aprendizagem como um sintoma, no sentido de avaliar o não aprender não configura um quadro 

permanente, mas ingressa numa constelação peculiar de comportamentos, nos quais se destaca 

como sinais de descompensação”. 

Os autores acima citados explicam que pela intensidade com que se apresentam os 

sintomas e comportamentos infantis, pela duração que eles têm a vida escolar e pela participação 

do lar e da escola nos processos problemáticos, fica difícil para o professor diferenciar um 

distúrbio de um problema de aprendizagem. 

Além disso, os autores que se dedicam a esse assunto usam os termos problema e 

distúrbio de maneira indiscriminada. Portanto, estabelecer claramente os limites que separam 

“problemas” de aprendizagem dos chamados distúrbios de aprendizagem é uma tarefa muito 

complicada, pois fica a critério do especialista na área em que a deficiência se apresenta.

Ao educador cabe apenas detectar as dificuldades de aprendizagem que aparecem em 

sua sala de aula, principalmente nas escolas mais carentes e investigar as causas de forma 

ampla que abranja os aspectos orgânicos, neurológicos, mentais, psicológicos adicionados a 

problemática ambiental em que a criança vive.

A postura do educador facilita o encaminhamento da criança a um especialista que, ao 

tratar da deficiência, tem condições de orientá-lo a lidar com o aluno, e se considerar necessário, 

indicar sua transferência para salas especiais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da intervenção dos professores na dificuldade de aprendizagem na educação 

infantil teve por objetivo buscar teorias que demonstram detectar em termos educacionais 

as dificuldades de aprendizagem, dentre elas a dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia, 

hiperatividade, entre outras. 

Analisar a problemática das dificuldades de aprendizagem, e que não as podemos analisar 

sem a noção de que a escola, como instituição, é essencialmente reveladora dos problemas da 

criança e não dos seus atributos e competências. 

A monografia está dividida em três capítulos.  No primeiro capítulo explicamos o histórico 

da dificuldade de aprendizagem e as fases de desenvolvimento segundo Piaget.  

No segundo capítulo abordamos a ênfase para a integração, entre organismo e meio e 

as dimensões: cognitiva, afetiva, e motora na constituição da pessoa e o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores segundo Wallon.

No terceiro capítulo mostramos os distúrbios de aprendizagem, alguns casos de distúrbios 

da escrita e da aritmética e a hiperatividade associada a transtornos de aprendizagem. 

Na base dessa simples abordagem, chega-se à conclusão de que a escola foi impondo 

exigências, ao mesmo tempo em que se foi abrindo a um maior número de crianças, aumentando 

as taxas de escolarização, como conseqüência, implicou obviamente inúmeros processos de 

inadaptação. Do cruzamento desses vetores de análise sobre o problema, ressaltam modelos 

ideológicos e confusões conceituais que complicam o quadro do caos semântico e envolve os 

conceitos das dificuldades de aprendizagem. 
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O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO E A PSICANÁLISE

MARIA RENATA PEREIRA CASTILHO 

RESUMO

O presente artigo procura encontrar novas formas de diálogo entre o ensino superior e o pensamento psicanalítico. 
Apresentando ambos no seu desdobramento atual, busca-se mostrar em que a psicanálise, tal como se apresenta 
hoje, pode ser utilizada como ferramenta Importante no trabalho do
Profissional Docente de Ensino Superior, tendendo a ser, entrementes, um elemento indispensável a este.

Palavras-Chave: Ensino Superior; Psicanálise; Sociedade.

INTRODUÇÃO

O presente artigo, ora trazido à luz, apresentou-se, primeiramente como uma provocação 

a seu autor. O tema instigou um questionamento de toda forma inquietante que insistiu em romper 

os portões do silêncio, tornando-se, aqui, palavra.

Nos limites a que se propõe esta, ou estas palavras, procura-se entender como se 

comportam, atualmente, o Ensino Superior brasileiro, bem como a psicanálise. Tais informações 

utilizadas de maneira indispensável a fim de encontrar as mediações entre ambos.

Um trabalho como este se faz cada vez mais mister numa sociedade em que uma lógica 

educacional cada vez mais técnica e “tecnificante”, transforma comportamentos socioeducacionais, 

levando mesmo as áreas de humanidades a se adequarem a essa nova realidade.

Por outro lado, estranhamente ocorre um processo de confusão identitária, o qual 

abate terrivelmente sociedade, ensino e, porque não, mesmo partes das chamadas teorias 

psicopedagógicas. 
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Esse estranho e paradoxal contexto vem a justificar um trabalho dessa natureza, o qual, 

embora bastante necessário, se apresenta com certo ar de novidade.

É claro que, como será demonstrado, há relativa bibliografia a respeito de tal tema. Isso 

considerando desde os pensadores marxistas e neomarxistas, como é o caso, por exemplo, de 

Gramsci, até ideias atuais, como os trabalhos de Apple, Carlson, Freire, entre outros.

Ao que parece, as linhas descendentes do velho Marx têm-se ocupado especialmente a 

esse tema, tratando, entretanto de tal através de um viés tipicamente pedagógico e filosófico, o 

que deixa de lado uma visão psicanalítica. 

Embora os pensadores citados partilhem de uma visão da matriz do pensador alemão, este 

trabalho não vem dar, exatamente, sequência a esse olhar. Mesmo sendo o ar de denúncia na 

história dos rebentos de Marx tão autêntico quanto válido, espera-se aqui um olhar diferenciado, 

que busca envolver elementos de teorias psicanalíticas e filosóficas, as quais militam fora dos 

limites da linhagem marxista.

Para organizar tal intento, buscou-se construir um trabalho misto, mergulhado em pesquisa 

bibliográfica, sem, entretanto, deixar de lado uma mínima pesquisa de campo, a qual, senão 

demais extensa ao menos suficiente dentro dos limites dentro dos quais se apresenta esse 

TMCC.

Assim, além da pesquisa bibliográfica, ao trabalho foi acrescida uma entrevista, com 

profissional das áreas de Educação e Psicanálise. Foi entrevistado o professor Marcos de Oliveira, 

filósofo e psicanalista, fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística (SBPH).

A contribuição desse profissional, amostra do Universo a que se chama “Ensino Superior”, 

complementa, de maneira extremamente importante, os elementos trazidos à luz através de 

livros e artigos já publicados.

O trabalho está dividido, então, em três capítulos, além de apêndice, constando a dita 

entrevista, e de um anexo, contendo um texto do professor Marcos de Oliveira, publicado no site 

oficial da SBPH, no mês de abril de 2009.

O primeiro capítulo, denominado “O Ensino Superior”, busca delimitar, a partir de uma 

visão qualitativa, quantitativa e histórica, tendo como marco inicial o ano de 1808, como se 

desenvolveu no Brasil essa modalidade de ensino, desde a fundação da primeira faculdade, por 

D. João VI, até os dias atuais.

O capítulo mergulha na bibliografia disponível, margeando, não só os elementos 
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pedagógicos, como também aspectos políticos, econômicos e sociais, os quais influenciaram e 

influenciam aqueles, bem como a conjuntura à qual se ligam.

O segundo capítulo, ora denominado “A Psicanálise”, procura encontrar o segundo 

elemento de interesse para esse trabalho. Partindo, inicialmente da vida e dos textos de Sigmund 

Freud, busca-se, através deles, encontrar os pilares que sustentam essa intrigante malha teórica, 

cujo universo se agarra tão molemente à psicologia.

Em seguida, o capítulo caminha em direção aos pensadores que deram e não deram 

continuidade aos trabalhos do “mestre de Viena”  , os quais, embora as disparidades, divergências 

e reticências testemunhadas pela história, deram continuidade ao pensamento psicanalítico. 

Por fim, o terceiro capitulo, enveredando por caminhos ainda pouco explorados, dados os 

limites atuais que se costuma dar à psicanálise, se ocupa por encontrar as possíveis mediações 

entre os objetos estudados nos anteriores.

Explorando, inicialmente, o tênue fio que liga a filosofia e a psicanálise, procurar-se-á um 

olhar o mais lúcido possível, que aceite a incumbência de analisar as minúcias das estruturas 

sócio-educacionais do país, e suas implicações no Ensino Superior na atualidade.

Em seguida, amparado numa visão moderna de psicanálise, ocupar-se-á de encontrar 

os limites positivos de diálogo entre psicanálise, sala de aula e estrutura, no que concerne ao 

Ensino Superior, procurando, enfim, encontrar relações e respostas.

Em um universo social, cultural e educacional como o que se apresenta no Brasil, espera-

se, tão somente num trabalho como esse, que as luzes acesas nos porões do inconsciente, 

individual e coletivo, possam trazer à luz um tipo de pensamento e, porque não, um tipo de 

prática educacional mais consciente -proativa.

ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Ao falar de Ensino Superior, de uma perspectiva de Ensino Superior, é preciso, em primeiro 

lugar constituir, se são possíveis, certezas que possam direcionar-se ao mesmo.

Entretanto, tais só se poderão apresentar a partir de limites, os quais devem margear esta 

pesquisa.

Partindo de tais pressupostos, deve-se entender, primeiro, que esse capitulo procura 

encontrar os caminhos que o Ensino Superior no Brasil foi percorrendo, desde as primeiras 
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Universidades até o recém-chegado século XXI, em que se buscará compor um esboço mais 

claro possível da face de tal Ensino no país atualmente.

Por isso, as certezas constituídas aqui se limitam, primeiramente, a certezas estatísticas. 

É de particular interesse o número, seja de alunos, de professores ou de cursos, embora seja 

vital um mergulho de toda maneira na história, principalmente política.

Antes de tudo, o Ensino Superior deve ter um rosto. Este, no Brasil, é ainda bastante jovem: 

“Os albores do século XIX viram nascer as primeiras manifestações formais de Ensino Superior 

no país, depois de longos séculos de uma oferta limitada ao Ensino primário e secundário, onde 

o papel primordial correspondia bem, certamente, aos colégios jesuítas”. 1

O termo “jovem” significa, sem dúvida, um nascimento extremamente tardio, uma vez que, 

na Europa, responsável pela colonização brasileira, entre os séculos X e XI, experiências de 

Ensino Universitário já se davam de maneira mais ou menos clara. 2

Embora, segundo Santos, já houvesse a necessidade de uma educação especializada, 

que atendesse aos grandes ciclos econômicos -até o ciclo das pedras- tal veio mesmo a se 

concretizar com a chegada da família real, a partir de 1808.

Obviamente, em uma colônia tornada, de repente, metrópole, a ascensão do Brasil à 

categoria de Reino Unido trouxe consigo necessidades de corte que a colônia não possuía. 

Dentre essas, a de implantar o aparato burocrático da corte e estudar os filhos desta mesma, 

conforme afirma Niskier:

Toda complicada aparelhagem burocrática, administrativa e judicial teve de ser instalada 
imediatamente e colocada em funcionamento, já que as comunicações com o Reino esta-
vam provisoriamente interrompidas.

O setor cultural também seria extraordinariamente beneficiado através da criação de vá-
rias instituições destinadas a dar continuidade às que existiam em Portugal. 3

Entretanto, tal evento facilitou de especial maneira, a educação dos filhos dos grandes 

latifundiários já presentes na terra, mantenedores da Corte. A eles, a facilidade de não mais 

precisarem enviar seus filhos à Europa, já que, como a Corte, a formação da mesma viera ao 

Brasil.

Essa educação de Corte vinha a ser, sem dúvida, uma educação de Elites, feita para 
1 Cf.SANTOS,M;SILVEIRA,Maria Laura.O Ensino Superior Público e Privado em Território Brasileiro. 
Brasília:ABMES,2000. P.15.
2  Cf.MANACORDA,M.A.Historia da Educação. 12ed. São Paulo: Cortez, 1996. P 144.
3  Cf.NISKIER, A. História da Educação 82
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manter o quadro de dominação elitista que já configurava o Brasil havia muitos séculos.

Esse quadro de vida urbana, subserviente a uma classe dominante de natureza tipicamente 

rural, é bem descrito por Santos como uma espécie de “Urbanismo de Fachada”, o qual, de toda 

maneira, apresentava a urbana vida na Corte como uma facilidade a mais à vida e à educação 

dos grandes latifundiários que dominavam o agora Reino Unido de Portugal e Algarves.

Sim, a chegada da Corte não alterou a configuração econômica brasileira, mantendo a 

base agrícola aqui existente e até ampliando-a:

As exportações (...), além de açúcar, fumo, algodão e couro (...), incluíam melaço, cacha-
ça, cacau, arroz, baunilha, anil, carne-seca, graxa, sebos, chifres, pau-brasil, ipecacuanha 
a algumas madeiras de lei. Fato significativo foi a criação do Horto Real (1809)(...), com a 
função de pesquisar, selecionar e introduzir outras espécies vegetais. 4

Entretanto, em detrimento da sua funcionalidade, é notório que a chegada de D. João e 

sua Corte ao Brasil tornou possível o nascimento e o desenvolvimento, de fato, de Instituições 

de Ensino Acadêmico propriamente dito.

Assim, já em 18 de fevereiro de 1808 um decreto real possibilita a criação do “Colégio 

Médico-Cirúrgico da Bahia”. Esta seria a primeira instituição acadêmica a existir no Brasil.

Foram criadas nesse ano, também, a “Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica”, e uma 

cadeira em Ciências Econômicas, ambas na cidade do Rio de Janeiro.

Contando essas instituições e mais as que se seguiram,  é inevitável 5a afirmação do quão 

importante foi a presença da realeza e seus funcionários para o nascimento do Ensino Superior 

no Brasil.

Entretanto, a criação de tantas cadeiras e universidades, todas elas por decretos e leis 

reais apontavam para um preço: “tudo (era) rigorosamente centralizado, o que acabou por se 

tornar uma característica da educação brasileira.” 6

Esta situação não se torna muito diferente nos anos que se seguiram, durante o retorno de 

D. João a Portugal e a posterior suposta independência politica brasileira. Na verdade, segundo 

continua Kiersker, a política educacional durante os reinados de D. Pedro I, as regências, e 

o reinado de D. Pedro II seguem o modelo implantado pela governança joanina, sem muitas 

diferenciações.
4 Cf. MATOS, Clarence José; NUNES, César A. História do Brasil.P.63
5  A respeito do florescimento do Ensino superior com a chegada da família Real cf. NISKIER, A. História da 
Educação.P.86.
6  Cf.IBID.p.86
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Dessas poucas, podem-se destacar a possibilidade de construção de instituições de 

ensino de cunho privado e a obrigatoriedade do ensino básico.

Tal quadro permanece até 1889 quando, na proclamação da república, um tipo de política 

tipicamente positivista passa a existir no país. Tal representa um encantamento pela ordem, pelo 

desenvolvimento compacto da sociedade, à semelhança de um organismo vivo.

O positivismo brasileiro, tipicamente militar, tem seus reflexos na educação e, 

consequentemente, no ensino superior.

Pode-se dizer que a primeira medida relevante em tal contexto se refere à permissão para 

o funcionamento, bem como o reconhecimento de diplomas de Instituições de Ensino Superior 

particulares.

Estas, sob a denominação de “Faculdades Livres”, gozariam do mesmo reconhecimento 

que as instituições federais.

A medida previa, ainda, a ampliação dos cursos federais, bem como, a concessão aos 

Estados do direito de constituírem institutos acadêmicos.

Tal reforma, supostamente ocorrida em 1891 7,entretanto, não apresentou resultados muito 

relevantes, já que as Instituições existentes no pais, na prática, continuaram a ser exatamente 

as mesmas do período imperial, sendo a participação da iniciativa privada no Ensino Superior 

praticamente nula e restrita a algumas Faculdades privadas e às Instituições da igreja. 8

O século XIX termina com uma República ainda indecisa, aprendendo a sê-la.

No quesito educacional, desde a Reforma Benjamin Constant, o Estado parece tatear 

paredes no intuito de encontrar uma direção para os diversos estrados de Ensino. Inúmeras 

reformas, emendas e decretos se sucedem, em uma tentativa de responder às evidentes 

deficiências e carências na educação do país.

Esse quadro atravessa a virada do século XIX para encontrar um não menos complicado 

século XX. Desde a Reforma acima mencionada até a de Carlos Maximiliano, o país continua a 

experimentar as mais diversas formas oficiais de regulamentação do ensino, as quais, de modo 

geral, firmaram sua própria ineficiência.

Paralelo a isso, o Ensino Superior no país experimenta, todavia, severo crescimento, que 

7  Embora se atribua tal determinação a esta reforma, denominada “Benjamin Constant”, sabe-se que tais disposições 
foram produzidas no ano seguinte, já no governo de Floriano Peixoto, pelo Decreto n° 1159 de 3 de Dezembro de 
1892. A esse respeito cf. NISKIER, A. Op. Cit. P 199.
8  A esse respeito Cf. IBID.PP 191-208”explosão” a partir de 1908.
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toma, segundo Milton Santos, proporções de “explosão” a partir de 1908. 9

Tal postura não parece exagerada se observado o salto de 28 para 50 no número de 

Institutos de Educação dessa natureza, enquanto entre o mesmo ano de 1908 e o de 1935, o 

número de matrículas salta de 6.735 para 34.174.

Essa primeira metade de século, aliás, marca pontos importantíssimos, os quais direta ou 

indiretamente contribuíram para o crescimento e diversificação da faculdade no Brasil.

Esses pontos englobam, entre outros, a criação das primeiras Universidades Federais 

e Estaduais, destacando-se a USP (Universidade de São Paulo)  10, cuja importância é demais 

notória para precisar ser ressaltada aqui.

Tudo isso, embora a profunda crise de identidade política em que se via mergulhado o 

estado brasileiro, chacoalhado por golpes e revoltas, contribuiu significativamente para que o 

Ensino superior continuasse crescendo.

Sem contar, claro, o desenvolvimento industrial, puxado pelo estado de São Paulo11,  o 

qual trouxe necessidades novas, desde a produção em escala de matérias primas até a maior 

providência de necessidades básicas, como a alimentação para um número cada vez maior de 

proletários e empregados fabris.

Esse “mundo novo”, industrializado, frente ao tradicional Brasil rural, traz consigo, embora 

as gritantes desigualdades que geram a continuação do vertiginoso crescimento no número de 

matriculados no Ensino Superior, que salta dos 34.174 em 1.935 para 93.202 em 1960, atingindo 

o número de 425.478 em 1970.

A segunda metade do século XX, não menos confusa social e politicamente, traz consigo 

uma explosão não menos impressionante no número de Faculdades e Universidades, bem como 

a aprovação da tão aguardada Lei de Diretrizes e Bases, de 1961.

Não menos relevante, data de 11 de julho de 1951 a criação da CAPES (Campanha 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que instaurava oficialmente a pós-

graduação no país.

Associando elementos, tais como a criação de inúmeras Faculdades e Universidades, 

uma industrialização em explosão, além de almejado status que envolvia o graduado, não é 

estranha a experiência de crescimento tresloucado no número de matriculas e instituições desse 

9  Cf. SANTOS, M. Op.cit .P 18
10  A dita Universidade foi criada no ano de 1934, quando as agitações políticas da revolução constitucionalista já 
haviam sido esfriadas.
11  Cf. SANTOS, M. Op. Cit.P 21.
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nível de ensino:

Acompanhando a corrente expansionista, a partir de 1960, verificam-se os seguintes nú-
meros na matricula dos cursos superio

res:1960-96,691;1961-96.892;1962-107.299;1963-120.959;1964-142.386;1965-
155.781;1966-89.109;1967-212.682;1968-276.259;1969-346.818;1970-426.081. 12

Essa expansão gerou grande mobilização por parte do Estado, que em sucessivas 

reformas e decretos ocupou-se por ordenar esse crescimento, de acordo com as necessidades 

do país.

Dentre as tentativas governamentais tem-se em 1968 a instituição de uma comissão a fim 

de pensar uma reforma universitária no Brasil.

Do relatório final desse grupo surge “a Lei n.º 5.540, de 28 de novembro de 1968, fixando 

normas de organização e funcionamento do ensino superiora Lei da Reforma Universitária.” 13

Tal buscava delimitar o ensino superior, na sua funcionalidade e direção. Conforme 

continua Niskier, havia uma preocupação em “afirmar e reafirmar a indissolubilidade das três 

funções ou atividades-fim da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão.” 14

Embora houvesse uma preocupação com a delimitação do ensino, bem como uma 

orientação de acordo com a necessidade nacional, tudo isso se deu de forma extremamente 

centralizadora.

Exemplo disso foi a dissolução de diversos órgãos e entidades livres, tais como a UNE, 

oficialmente extinta já no início do regime militar, em 1964.

É sabido que a UNE (União Nacional dos Estudantes), entidade que representa os 

estudantes universitários do país, desde sua criação, sempre se apresentou como das mais 

polêmicas instituições organizadas em território brasileiro.

Seu histórico consta de movimentos pela guerra contra os nazifascistas, contra o Estado 

Novo, pelas eleições diretas entre outras manifestações.

Provavelmente por isso, sua existência legal devesse ser finalizada.

Assim, no primeiro ano de regime, foi criado em substituição à UNE, um sistema de 

organização hierárquico, que crescia das universidades até a esfera nacional, através de um 

órgão supremo: o Diretório Nacional dos Estudantes (DNE).

Tal substituído em 1967 pela Conferência Nacional do Estudante Universitário, cuja função 
12  Cf. NISKIER. PP 386-387.
13  Cf.IBID.p.394.
14  Cf.IBID.p.395.
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seria discutir os problemas da Universidade e apontá-los aos órgãos oficiais responsáveis.

As discussões, entretanto, deveriam ter um limite, sendo, por isso, “vedados os temas de 

cunho religioso, político-partidário ou racial.” 15

O grande problema, entretanto, era a continuidade da existência da UNE que embora 

agindo na clandestinidade, não deixava de ter imensa expressão entre os universitários do país.

Só para se ter uma ideia, em 1979, quando da eleição do presidente da entidade, 

participaram não menos que 353.772 estudantes, disseminados por todas as partes do país.

A UNE não só contribuiu profundamente para um ambiente, por vezes destroçado à 

força, acadêmico mais democrático, como esteve presente na luta por uma maior organização e 

democratização no Ensino Superior.

Entidades como essa, e muitas outras, pressionando, por vezes em conflitos armados, 

cada vez mais o governo por um universo mais democrático, acabaram por assistir ao fim do 

regime em 1985.

No meio de tudo isso, o fim do regime afirma um mundo universitário em crise. Conforme 

afirma Niskier:

Se existe uma unanimidade em relação ao ensino superior, ela se traduz na crise latente 
que todas as instituições, tanto públicas quanto privadas, atravessam os anos 70 e80 ser-
viram como uma confirmação de que a universidade ainda não encontrou o seu verdadeiro 
caminho. A Reforma de 1968 não conseguiu produzir bons e definitivos frutos. 16

Desde a instauração da Comissão de Alto Nível, em 1985, há uma crescente preocupação 

com a direção e qualidade do ensino superior no país.

Aliado a isso, uma política governamental de cunho cada vez mais neoliberal e globalizada, 

aponta para uma economia exigente, que precisa de sujeitos técnicos e especialistas cada vez 

mais.

Os anos 90 e a última década mostram um crescimento bastante grande de um tipo 

de ensino de cunho cada vez mais tecnológico, a fim de atender as demandas da indústria e 

prestação de serviços.

Destaca-se, nesses anos, a elaboração da nova Lei de Diretrizes e Base, de 1996, que 

busca um diálogo com a sociedade, buscando inserir as diversas instituições educacionais em 

um universo que englobe, também, o mundo que as cercam.
15  IBID.p.413
16  Cf.ibid.p.492.
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Aliado a isso, a crescente concorrência entre as instituições de nivel privado, associada 

a programas cada vez mais maciços por parte do Estado de incentivo aos estudantes mais 

carentes, torna esse universo um ambiente extremamente crescente.

Em recente artigo, por ocasião dos duzentos anos de ensino superior no país, o portal 

“Universia” trouxe alguns apontamentos sobre o ensino superior atual.

Segundo o texto, o ano de 2008 contou com um total de 5,9 milhões de estudantes, 

número aparentemente fascinante, frente, por exemplo, aos 6.735 matriculados em 1908. 17

Há, diz ainda o texto, uma oferta cada vez maior de cursos e instituições, além de 

programas de incentivo governamental, os quais buscam maior democratização e acesso das 

classes menos favorecidas à faculdade.

A concorrência, entre os institutos particulares, que se multiplicaram e hoje representam 

70% do total geral do país, aliada a uma tendência à abertura de cursos que demandam menos 

dinheiro, tornam possível à classe média, também, maior acesso ao ensino superior.

Os números, de aparente otimismo, entretanto, carregam no seu rastro a marca de 

uma realidade que enfrenta ainda muitos desafios, os quais o mesmo artigo anuncia na sua 

continuidade:

Apesar dos avanços parecerem positivos, eles ainda não são suficientes para atender a 
demanda do País. Atualmente, segundo dados do MEC (Ministério da Educação), apenas 
12,1% dos jovens entre 18 e 24 anos estão no Ensino Superior. Índice muito aquém das 
nações de primeiro mundo ou mesmo de países em desenvolvimento mais adiantados 
que o Brasil. 18

Essa realidade, embora os progressos alcançados, é, ainda preocupante, já que aponta 

para as consequências de um tipo de política educacional de descaso durante longos séculos de 

colonização, e de república até, segundo o texto, a chamada Era Vargas.

Além disso, o crescimento desordenado de cursos e vagas gerou uma realidade por vezes 

díspar da oferta no mercado de trabalho, por excesso ou falta, além de problemas bastante 

grandes de evasão e baixo rendimento nas avaliações, apontando para uma “relação direta entre 

o aumento desenfreado da oferta e a perda de qualidade no ensino”.  19

17  Quanto aos matriculados em 1908, cf. SANTOS, M; Silveira, M. Laura. O Ensino Superior Público e o Território 
Brasileiro.P.18.
18  Cf.Baroni, Larissa Leiros. Ensino Superior Ganha 4,5 Milhões de Alunos. Disponível em http://www.universia.com.br/materia/
materia.jsp?id=16885. Acesso em:20 abr.2022.
19  Baroni,Larissa Leiros. Op.Cit.
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Atualmente, segundo dados do INEP 20, há um total de 24.651 cursos superiores, 

distribuídos em 2.281 instituições espalhadas por todo o território nacional. 21

Esse número, embora englobe cursos de todas as áreas, desde humanidades às 

tecnológicas, aponta para um ensino que busca ser cada vez mais voltado a um sistema de 

tecnologia e instrumentalização.

Uma realidade assim se apresenta para atender a uma necessidade cada vez maior de 

mão de obra especializada na indústria e no setor de prestação de serviços.

Cruzando dados do Dieese com outros fornecidos pelo SINDEPRESTEM, apontam 

para uma predominância na oferta de empregos na área de prestação de serviços, majoritariamente 

em tecnologia.

Essa realidade, nova, apresenta grandes desafios ao Ensino Superior no Brasil, o qual 

ainda parece tatear paredes em busca de uma formação identitária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após trilhar um caminho, há sempre um destino, esperado por preferência, a que se deve 

chegar. Num trabalho acadêmico, sem dúvida, um consciente ponto final

É chegada a hora de fazê-lo, trazendo por fim, nas poucas linhas que restam, uma síntese 

desse caminho, talvez longo, que se percorreu até aqui.

Em primeiro lugar, a quebra de um preconceito, de maneira sutil, se fez presente: a 

psicanálise foi libertada de sua tradução tipicamente freudiana para assumir formas mais sociais, 

atuais e atuantes.

Não é mesmo novidade alguma o fato de “psicanálise” e “Freudismo” serem, de longa 

data, considerados sinônimos. O próprio Freud, na já citada obra “A História do Movimento 

Psicanalítico” aponta para algo dessa natureza , sendo a persistência do pensamento freudiano 

através de várias gerações, a história, também, da persistência dessa coincidência.

A divisão, portanto, nos dois eixos tratados - Adler e Jung -além das tendências heterodoxas 

posteriores, foi um pequeno, porém importante, passo, que trouxe à luz novas matrizes e 

20  Cf. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Sinopse Estatística da Educação Superior 
2007.Disponivel em http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/. Acesso em:20 abr.2022.
21  Os dados são referentes à sinopse de 2007, uma vez que o censo de 2008 ainda não está concluído. Mesmo assim, em 
perspectiva, o portal Universia, no supracitado artigo, traduz a idéia de “mais de  2.480 universidades (...)” num “espectro 
composto por mais de 38.233 cursos. Sem contar os 909 cursos seqüenciais que completam a lista de ofertas do Ensino Superior 
brasileiro.”
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concepções epistemológicas úteis, não só a uma visão nova da psicanálise, como também uma 

visão nova da psicanálise para o ensino.

De outro lado, o próprio Ensino Superior, desnudo na sua estrutura histórico-estatística 

pôde encontrar vias de mostrar suas conquistas, seus progressos, sua esperança, frente à grave 

chaga da exclusão e instrumentalização que o vem assolando.

Não é fácil admitir um quadro desses, que, enquanto grita um progresso vigoroso na 

Universidade, não consegue absorver mais que 12% dos jovens em idade de lhe frequentar.

Enquanto isso, a investigação tomada aqui apontou para uma profunda crise que se abate 

sobre esse universo acolhedor, infelizmente, ainda, de uma minoria.

Entretanto, como nenhuma acusação pode ser vazia, nem tampouco ignorar a necessidade 

de encontrar respostas, um dialogo urgente, quase febril, mostrou que é possível, no Ensino 

Superior, bem como na sociedade em que, em via de mão dupla, ele se estabelece, um movimento 

de mudança.

A consciência, levada a sério, mesmo que sofrendo as agruras da lucidez, foi certamente 

o passo determinante dado aqui. Tal precisa ser levado a cabo no Ensino Superior, partindo 

do entendimento que ali se encontram pessoas, as quais dispõem de um aparato muito mais 

complexo que o desempenho de uma função mecânica ou intelecto-instrumental.

O diálogo, enfim, entre tais objetos mostrou a eficiência que pode ter, nessa modalidade 

de ensino, seja na sala de aula, seja na estrutura da própria Instituição, um tipo de pensamento 

psicanalítico atento e consciente.

Sem dúvida, o Ensino Superior pode ser diferente e oxalá o seja para melhor. A psicanálise, 

como se viu, não pode ser ignorada, devendo participar desse processo, em um diálogo sadio 

com as demais matrizes de conhecimento, as quais cercam a sociedade e o ensino.

Por fim, espera-se tão somente aqui que essas palavras, lançadas em sua simplicidade, 

sejam sementes geratrizes de diálogos cada vez mais amplos e abertos, em que a consciência 

desempenhe seu papel fundamental e inalienável.
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OS RISCOS E RABISCOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MARIANA CRISTINA DA SILVA LOPES

RESUMO

O presente artigo vem destacar o desenho e sua importância na educação infantil, como este é visto e trabalhado 
pelas instituições educacionais e por seus docentes. Como deve ser estudado, planejado, preparado, aplicado e 
por fim analisado e avaliado. Será que ele está tendo sua relevante importância dentro das escolas? Como ele está 
sendo aplicado e trabalhado? Como melhorar essa questão? O que pode ser feito? Essas entre outras indagações 
estão presentes no trabalho e pesquisa em destaque. 

Palavras-Chave: Desenho; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

Desde a mais terra infância, ainda na vida intrauterina, os bebês se relacionam com suas 

mãos, pode-se comprovar por meio de capturas de imagens e vídeos de ultrassonografias, onde 

os bebês movimentam as suas mãos, ainda que involuntariamente, utilizam suas mãos para uma 

primeira comunicação com o mundo exterior, ao nascer e nos primeiros contatos com o mundo 

fora do útero materno, assim como o choro as mãos fazem movimentos comunicativos, já nos 

primeiros meses aparecem os reflexos palmares, onde tudo o que toca a palma da mão do bebê 

a faz se fechar num impulso de pegar e apertar. É uma forma de expressão e experimentação 

do mundo.

Em uma fase mais adiante, já por volta dos 12 a 24 meses , quando a criança já adquiriu 

habilidades de segurar objetos e começa a expressar seus desejos, medos e anseios, passa a 

adquirir habilidades desenhistas, tem interesse intrínseco em rabiscar, as imagens e construções 
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mentais são externalizadas em forma de riscos e rabiscos. Esse movimento é muito presente 

na primeira infância, sobretudo na Educação Infantil, que por sua vez deve dar condições e 

subsídios para que isso aconteça de forma rica e busque absorver todas as possibilidades que 

essa ação oferece.

DESENVOLVIMENTO

Ao conquistar a praxia fina, ou seja, o movimento de pinça, a criança inicia um momento 

importante em sua jornada de aprendizagens, comunicação e expressão de sentimentos. A 

educação infantil deve ser um facilitador dessa conquista e ter olhar aprimorado, subsidiando as 

conquistas e oportunizando momentos de práticas desenhistas. Essa nova conquista precisa ser 

acompanhada de perto, o professor dando as possibilidades necessárias para que esse momento 

se torne real e possível, as crianças dão sinais quando essa fase chega, procuram riscadores 

(canetas hidrográficas, giz de cera, carvão, pedra, barro...), testam as suas possibilidades, riscam 

tudo, batem os riscadores, riscam chão, parede e, dessa forma testam tudo o que está em seu 

alcance explorando essa nova experiência. A escola, sobretudo a educação infantil, deve estar 

preparada para receber as crianças nessa fase. 

 “O ato de desenhar envolve a atividade   criadora; é através de atividades criadora que a 
criança desenvolve sua própria liberdade e iniciativa, e, expressando-se como indivíduo 
reconhecerá esse mesmo direito nos outros os que lhe permitirá apreciar e reconhecer as 
diferenças individuais.” (LOWENFELD, 1970 p.16)

Desenho é criação, desenho livre ou desenho dirigido traz elementos de criação 

significativos para o desenvolvimento infantil, o professor dando subsídios é fundamental, 

diversos tipos se materiais, riscadores diferentes, bases riscadoras, diferentes papéis, elementos 

da natureza, entre outros, dando a possibilidade de escolha para as crianças e não limitando o 

seu poder criativo, mas sim trazendo possibilidades de criação e oportunizando a expressão de 

seus desejos e sentimentos. 

O desenho é uma manifestação que demonstra o interno relacionando com as 

intervenções externas, o professor só precisa dar subsídios de criação para que isso ocorra, 

estar bem preparado para saber quando intervir e quando deixar a criança criar livremente é 

fundamental. “[...] sua constituição, sua imaginação, sua memória, sua percepção, sua realidade 
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social e cultural. Desta forma, o desenho será fruto de um conjunto de significações detectadas, 

construídas e partilhadas entre professora e criança”. (FERREIRA, 1996, p. 16-17).

Do desenho de uma criança emana sentimento, por meio do desenho ela expressa o 

local onde está inserida, sua cultura, o que tem acesso, um misto de realidade, dos seres que 

a cercam e de fantasia. “O desenho é uma forma de representação que supõe a construção 

de uma imagem bem distinta da percepção”. (PIAGET, 2001, p. 14). No desenho a criança 

expressa as suas vivências o que entra em contato direto também com as suas fantasias , é uma 

representação do real e do imaginário. 

É importante que o professor esteja preparado, e bem fundamentado para saber lidar 

com essas situações, trazer uma proposta de atividade com desenhos prontos e estereotipados 

limitam o poder de criação infantil, Segundo Becker “os estereótipos na arte se constituem em 

clichês que se multiplicam nos murais das escolas (flores, meninas...), nos livros didáticos, nas 

folhas mimeografadas que as professoras oferecem às crianças para recortar e colorir” (2001, 

p.33). A escola não pode ser terreno dessas práticas limitantes que inferiorizam o poder de 

criação das crianças, onde a reprodução é o protagonista ao invés da criança e o seu poder 

criativo.

Por muitas vezes isso acontece no pretexto ilusório de deixar o ambiente mais atraente e 

agradável, só que não se dão conta de que essa prática limita o poder de criação infantil e aos 

poucos internalizam na criança a prática da reprodução ao invés da criação. A prática de colorir 

desenhos prontos é uma ação mecânica, que afasta a fantasia infantil e consequentemente a 

expressão de seus sentimento, enfatizando um processo de fixação de conceitos pré-concebidos. 

“O ensinar a desenhar, a pintar, a modelar como a professora, está ainda muito atrelado à 
formação da professora e das marcas que a arte vem imprimindo no espaço educacional 
e fora dele”. (BECKER, 2001, p.34).

 Na concepção de Becker essa prática sem enfoque na criação da criança, faz com que 

ela busque copiar as práticas prontas de seus professores, seus pais ou quem a criança tem 

como referência, deixando sua criatividade de lado, trazendo a cópia como foco principal da 

ação, sem identidade e autenticidade. 

Para Moreira (2008), toda criança desenha, deixa a sua marca, com um graveto na terra, 

um caco de tijolo, um carvão, tinta e papel, o que será ofertado não importa, o que vale é deixar 
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a criança livre e a vontade para criar, para que as representação do real e imaginário sejam 

externalizadas. Enquanto ela brinca, vai deixando as suas expressões. 

O desenho, como linguagem proporciona que a expressão do que a criança sente sobre 

o seu ambiente onde está inserido,  suas descobertas, seus desejos e até mesmo seus medos e 

anseios sejam evidenciados, por meio de suas marcas. 

Muitas vezes os desenhos não ocupam seu devido papel na Educação, sobretudo 

na Educação Infantil, são vistos como meros passatempos, para trazer momentos de pura 

distração, dessa forma acontecem e são planejados sem significado, as vezes nem são inclusos 

nos planejamentos, utilizando-o como válvula de escape, encaixando-o no desenrolar da rotina 

escolar nos tempos livres. Um desperdício, pois essa é uma ferramenta riquíssima de expressão 

de sentimentos, comunicação, criação, desenvolvimento da criatividade e imaginação. 

A forma que o desenho é apresentado em algumas Unidades Escolares deve ser 

repensado, assim como os jogos e brincadeiras ocupam lugar essencial na Educação Infantil, os 

desenhos também devem ter essa real importância e ser colocados em destaque. As produções 

das crianças, suas marcas registradas no papel, nas paredes, no chão, ou em qualquer lugar onde 

os bebês e crianças possam se expressar devem ser respeitados e levados em consideração. 

Deve-se ter em mente que o ensino da arte é muito mais do que reproduzir apenas 

trabalhos artísticos como afirmam os PCN (2000), envolve também conhecer, apreciar e refletir 

sobre as formas da natureza e sobre as produções artística, individuais e coletivas de distintas 

culturas e épocas.

Os desenhos estereotipados são entraves no desenvolvimento da criatividade das crianças 

da educação infantil, inibem a possibilidade de expressão subjetiva e tiram, muitas vezes, a 

única oportunidade que a criança tem de expressar o que sente e percebe de si e do seu entorno. 
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FIGURA 1- Desenho de Pedro Lopes da Silva, 2 anos de idade. Junho, 2021. 

Demonstrando o desejo das crianças em representar nos desenhos os adultos que s cercam.

FONTE: Feito por meio digital. Tablet e caneta cursor touch-screen. Demonstrando o desejo das crianças em 
representar nos desenhos os adultos que os cercam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenho é forma de expressão significativa, para isso acontecer é preciso ser feito 

livremente, sem confundir o livre, com o deixar a criança fazer sozinha, sem base, sem fundamento, 

só para mera distração e ter momentos onde a criança fique quieta, essa prática deve dar 

subsídios, fazer parte da educação infantil de qualidade, ter professores preparados, muito bem 

subsidiados em bases teóricas, se sustentar em pesquisas bem sucedidas e reconhecidas, para 

que essa ação faça sentido. 

É necessário superar a tendência de “desenhos prontos”, os professores das escolas de 

educação infantil precisam compreender o papel do desenho como forma de linguagem e, a 

partir daí, respeitar o individual de seus estudantes, no caso, bebês e crianças. 

A formação continuada dos professores se faz necessário para que isso ocorra de forma 

significativa, os desenhos feitos pelas crianças demonstram suas próprias formas de perceberem 

o mundo, desenhar possibilita expressar-se. 

Considerando o que foi destacado neste presente trabalho, pode-se afirmar que o desenho 
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bem aplicado, traz inúmeras possibilidades, enriquecendo a educação infantil, ter a criança 

como protagonista em todo o processo faz toda a diferença, ter o professor como mediador, 

bem preparado, que sabe o momento de intervir, o momento de deixar a criança criar e fazer 

questionamentos intencionais no momento certo, ter um ambiente bem preparado, planejado e 

organizado para aquela ação é fundamental. 
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IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA A APRENDIZAGEM ESCOLAR

MARISA DIAS DOS SANTOS 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo descrever com base em pesquisa bibliográfica a importância que os jogos, brinquedos 
e brincadeiras têm para o desenvolvimento pedagógico das crianças sobretudo na Educação Infantil. O brincar faz 
parte do cotidiano de toda criança e ele é fundamental para o seu desenvolvimento humano. Através da ludicidade, 
cria-se um universo de atividades em que a criança é levada a vivenciar diversas situações e conflitos que contribuem 
para o desenvolvimento de habilidades cruciais os quais preparam o seu cérebro para os desafios da vida adulta.
A introdução de jogos, brinquedos e brincadeiras no processo educativo representa uma potente alavanca de 
aprendizagem, que possibilita o desenvolvimento da imaginação, da fantasia e dos sentimentos, também  proporciona 
uma interação social da criança com o meio, contribuindo nas sua formação social, cultural e emocional. O auxílio 
das atividades lúdicas no processo de ensino aprendizagem é capaz de oferecer alternativas significativas para 
a construção do conhecimento das crianças de maneira mais agradável, atrativa e consistente e ajudar-lhes na 
transição para o mundo adulto. A mediação do professor que faz uso da ludicidade em suas práticas pedagógicas 
é outro fator favorável na prevenção de dificuldades e facilitar as aprendizagens das crianças na educação infantil.
 
Palavras-Chave: Educação; Educação Infantil; Jogos e brincadeiras; Lúdico.

INTRODUÇÃO

 O ensinamento que é dado com carinho e respeito às individualidades de cada criança, é 

fator imprescindível para a aprendizagem escolar.

A Educação há muito tempo vive e convive com legado de descuido na sua saúde devido 

à vários fatores de ordem econômica, política e social. O reflexo desses fatores repercurtem 

na escola e torna um desafio para educadores comprometidos em conseguir restaurar um 

processo de aprendizagem significante para quem quer aprender,  e com isso fazer a sua parte 

na prevenção dos fracassos escolares.
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As crianças da atualidade cada vez mais brincam menos, a dependência dos brinquedos e 

produtos tecnológicos tem iniciado precocemente, motivada pelo marketing de que tais produtos 

são adequados para as crianças em qualquer fase, os pais raramente têm brincado com os seus 

filhos.

A escola enfrenta um cenário desafiador em adequar seus objetivos de modo que atenda as 

expectativas da sociedade atual, que acompanhe as transformações, sem perder a essência do 

educar. Tornar as aulas atrativas e interessantes para as crianças por meio de jogos, brinquedos 

e brincadeiras representa uma oportunidade  que a escola pode utilizar para resgatar o gosto 

pelo aprender e a vontade pela busca de conhecimento, e com isso ela estaria cumprindo seu 

papel em beneficiar o desenvolvimento da criança.

O presente artigo está estruturado na importância do brincar na Educação Infantil,  

demonstrando-se segundo autores pesquisados, que é uma ferramenta significativa para o 

processo de aprendizagem das crianças, a qual não pode ser ignorada ou mesmo reduzida pelos 

profissionais da educação.

A função do brinquedo na aprendizagem tem destaque como um instrumento de relevância 

para as diversas manifestações da criança, tais como: escape para os desejos não atendidos, 

instrumento motivador para a imaginação e combustível para o desenvolvimento cognitivo da 

criança.

A compreensão do lúdico na aprendizagem escolar prepara e facilita diversos processos 

na construção de conhecimento. A valorização do lúdico abrange desde o espaço físico que 

não deve ser um cenário vazio, até propriamente as áreas do conhecimento com a linguagem, 

matemática e educação física, que utilizam com vastas possibilidades de exploração da ludicidade 

para ensina os conteúdos escolares.

É evidenciado a função do professor como mediador do brincar, ele tem responsabilidade 

em estruturar uma base lúdica nas escolas, em organizar o ambiente das brincadeiras, selecionar 

os materiais adequados viáveis para atender os propósitos pedagógicos, como cria situações em 

que as crianças enfrentam desafios, com isso proporcionando um desenvolvimento na interação, 

socialização, autoestima, confiança e sobretudo estímulo para continuar a aprender. A interação 

professor-aluno tem como base o conceito  de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky.
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Partindo do pressuposto que há muitos anos, o brincar vem perdendo espaço para outras 

atividades como: videogames, computadores, tablets e televisores, devido a fatores como: 

valorização de brinquedos eletrônicos, medo da violência nas áreas recreativas e falta de tempo 

e interesse de familiares e outros, inclusive de professores; faz-se com que a infância seja 

reduzida gradativamente ao longo dos anos, de modo que a criança cada vez mais cedo tem sido 

introduzida no mundo dos adultos, participando dos seus interesses e conflitos; ocasionando 

redução da liberdade em brincar e seguir o curso do desenvolvimento natural infantil. Diante 

disso, o espaço físico para a ludicidade de modo geral, vem se tornando um território raro, 

precioso e pouco estimulado.

Os espaços físicos oferecidos nas escolas de educação infantil devem proporcionar 

acolhimento, desafios e planejamentos visando uma intencionalidade pedagógica, assim afirmam 

Barbosa e Horn (1998):

Os espaços internos não podem ser vistos como pano de fundo, e sim como parte in-
tegrante da ação pedagógica, devendo, portanto, ser cuidadosamente planejados, visto 
constituírem um fator que vai permitir às crianças muitas interações e, em conseqüência, 
novas aprendizagens, principalmente por meio do brincar. (BARBOSA E HORN, 1998, p. 
16)

Verifica-se na fala das autoras que os espaços escolares não devem ser um cenário, 

mas que representam uma extensão do trabalho pedagógico, propiciando interações e oferta de 

atividades lúdicas com intencionalidade de novas aprendizagens.

A escola destaca-se privilegiadamente, por possuir o espaço físico necessário para que 

as atividades lúdicas aconteçam e também por possibilitar aos professores que resgatem a 

importância do brincar. A organização do ambiente escolar favorece a realização de atividades 

lúdicas de forma coletiva e planejada, permitindo que as crianças possam explorar e realizar suas 

descobertas. Se esse ambiente, por sua vez, oferecer estímulo, dinamismo, prazer e alegria, e 

se os adultos que nele atuam atendem as necessidades das crianças, há condição essencial de 

qualidade da aprendizagem neste espaço escolar.

As utilizações de estratégias que envolvem brincadeiras servem como facilitadores para 

o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo na formação de valores como: respeito 
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mútuo, cooperação, interação, socialização, personalidade, liderança e responsabilidade, que 

favorecem a criança na compreensão do mundo adulto. Assim, a criança desenvolve capacidades 

importantes que lhe permite um amadurecimento gradativo através da experimentação de regras 

e papéis sociais que ela assume ao brincar.

Para Piaget, brincar essencialmente desenvolve a criança e faz com que o espaço se 

torne enriquecedor para as aprendizagens, assim estabelece: 

Nas brincadeiras a criança desenvolve a criatividade através do faz-de-conta e trabalha 
o que tem de mais sério, necessário e vital, para o crescimento e o desenvolvimento da 
personalidade e da vida. Na medida em que favorece o processo da criança, o brincar 
enriquece os espaços de aprendizagem. (JEAN PIAGET, 1975, p. 22)

No ambiente escolar, onde se devem explorar diversas áreas do conhecimento, o uso 

de jogos e brincadeiras não representam apenas entretenimento e também não podem servir 

de base para todo aprendizado escolar, devido a sua pouca estruturação em atender com 

profundidade a todas as áreas do conhecimento, mas é uma ferramenta extraordinária de apoio, 

pois viabiliza a compreensão de diversos saberes; quando brinca a criança relaciona a prática 

com a sua vivência, descomplica teorias, elabora hipóteses, formula questionamentos, tornando 

a aprendizagem mais sedutora e divertida para ela.     

Para Kishimoto (2010), práticas pedagógicas que oferecem expressão lúdica durante 

narrativas, contos, fábulas entre outras formas, possibilitam que as crianças adquiram novas 

experiências pelo contato com diferentes linguagens, pois a imersão em diversas linguagens 

favorece o desenvolvimento da linguagem falada.

Ainda nessa concepção, Kishimoto (1999) informa que no campo da matemática há uma 

vasta oferta de brincadeiras e jogos que estimulam o aprendizado na Educação Infantil. A autora 

destaca quatro blocos de brincadeiras (tradicionais, faz de conta, de construção e educativa). 

Sendo que nesta última, ela argumenta que jogos como: dominó, bingo, quebra-cabeça, 

tabuleiros, brincadeiras de encaixe entre outras, tem como finalidade descomplicar a apreensão 

daquilo que a criança precisa aprender para facilitar a apreensão dos conteúdos didáticos.

Verifica-se nas explanações de Tizuko Morchida Kishimoto, que a utilização de jogos e 

brincadeiras no contexto escolar tem uma função de facilitar a assimilação de conteúdos didáticos 

como a matemática e a linguagem.

Os jogos esportivos, também oferecem diversos valores educativos, nesse no momento 
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do jogo, a criança aprende a formular estratégias, desenvolver tomada de decisão, trabalha a 

paciência, ativa a concentração. Ademais, os jogos facilitam a formação de amizades, transmitindo 

ainda valores como colaboração, respeito ao adversário e as regras, de modo a auxiliar na 

formação educacional das crianças.

Quando no ambiente escolar existe a pesquisa e a investigação e, sobretudo nas salas de 

aula ou em outro espaço da escola ocorrem atividades lúdicas, cujas finalidades são propósitos 

educativos que vão além do prazer e divertimento, existe neste local condição de proporcionar 

desenvolvimento cognitivo, dessa forma, a aprendizagem torna-se mais significativa.

Nesse sentido, Ronca e Terzi (1995, p. 96) consideram:

O jogo, a brincadeira e a diversão fazem parte de uma outra importante dimensão da aula, 
a ser desenvolvida pelos educadores, a qual denominamos amplamente de ‘movimento 
lúdico’. O lúdico permite que a criança explore a relação do corpo com o espaço, provoca 
possibilidades de deslocamento e velocidade, ou cria condições mentais para sair de en-
rascadas. Vai, então assimilando e gostando tanto, que tal movimento a faz buscar e viver 
diferentes atividades que passam a ser fundamental, não só no processo de desenvolvi-
mento de sua personalidade e de seu caráter como, também, ao longo da construção de 
seu organismo cognitivo.

Percebe-se que os autores atribuem ao jogo e a brincadeira um amplo valor pedagógico 

na sala de aula, eles responsabilizando-os por despertar na criança a exploração do corpo e 

espaço, e também de serem veículos de desafios para as crianças, que farão uso de operações 

mentais estimulando o desenvolvimento da personalidade, caráter e da sua cognição.

Na Educação infantil é onde encontramos o terreno mais fértil para que seja plantado  

bases de conhecimentos que fecundarão por toda a vida do ser humano. A escola e sua equipe 

têm uma grande responsabilidade em esforçar-se para proporcionar um ensino com alegria e 

prazer nessa fase tão elementar do aprendizado das crianças, e a utilização de ferramentas 

lúdicas representa um facilitador para que as crianças consigam elaborar a transição de um 

pensamento individual para um pensamento coletivo, assim comenta Almeida (1995):

“a educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma 
transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante 
do pensamento individual em permutações constantes com o pensamento coletivo”. (AL-
MEIDA, 1995, P.11)

 

Verifica-se nas explanações de Paulo Nunes de Almeida, que o lúdico representa a forma 
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que a criança usa para mudar um pensamento individual dela, rumo a um pensamento coletivo 

de cujas mudanças são contínuas.

Para que o desenvolvimento pedagógico das crianças tenha êxito nas escolas, é necessário 

investir em espaço potencialmente lúdico, rico em materiais que possam oferecer desafios, 

instigar a criação inventiva capaz de despertar o interesse das crianças em apropriar-se de 

conteúdos de forma criativa e prazerosa. Contudo, deve-se ressaltar que o comprometimento da 

instituição e o envolvimento dos profissionais de educação que estão inseridos neste contexto, 

são primordiais para consolidar um espaço lúdico efetivo de aprendizado na escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com vários autores que fazem referência ao tema neste artigo, nota-se que o 

brincar é de fundamental importância para o processo de ensino aprendizagem das crianças. 

Desde a idade mais tenra, a criança gosta e tem a necessidade de brincar, pois é intrínseco a 

ela, e este ato deve ser estimulado em todos os segmentos de sua vida, e principalmente na 

educação infantil, por representar um excelente recurso para as aprendizagens de conteúdos 

escolares.

Pelos estudos contidos neste artigo, o brinquedo é rico em significados, ainda que seja um 

objeto qualquer, ele pode desencadear uma brincadeira, fazendo com que a criança transite entre 

a fantasia e o real, e as brincadeiras por sua vez, seguem uma linha de evolução, dependendo da 

faixa etária da criança, podendo representar um objeto elementar sem estabelecer relação alguma 

com ele, até chegar a jogos de regras, considerados instrumentos ideais para aprendizagens, 

pois propiciam desenvolvimento das funções mentais mais complexas.  

Na educação infantil, o brincar tem um valor educativo estimável, não podendo ser 

resignado como uma atividade vazia; mesmo permeando por diversas legislações que garantam 

o direito de brincar. Apesar de diversos estudiosos fundamentarem a sua importância para o 

desenvolvimento global da criança, nada pode-se fazer se não houver consciência de profissionais 

da educação que se posicionem como mediadores do brincar e reconheçam o uso do lúdico como 

um potente aliado para alavanca o desenvolvimento de diversos aspectos da vida da criança, 

desde a coordenação motora, passando-se por segmentos interacionais, afetivos, racional e 

lógico.
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O professor quando utiliza a ludicidade como ferramenta pedagógica nas suas práticas, os 

conteúdos escolares tornam-se objetos sedutores e atrativos, capaz de despertar a curiosidade e 

o fascínio pelo aprender, pois os processos de aprendizagens passam a ser prazerosos, alegres, 

transformando o conhecimento em um objeto a ser buscado constantemente, pois seu conteúdo 

torna-se significativo para a criança.

Nesta perspectiva, é notório o valor educativo que os jogos, brinquedos e brincadeiras 

repercutem em todos os estágios de desenvolvimento da criança na educação infantil, cuja 

aplicabilidade deveria ser mais estimulada, rompendo-se com isso uma linha tradicional, que 

muitas vezes está fadada ao fracasso.  
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MENINOS E MENINAS, NEM MAIS NEM MENOS E SIM IGUAIS

MARISTELA DE LIMA GARCIA 

RESUMO

Esse estudo discute a temática das relações de gênero na Educação Infantil, e as consequên-cias dos padrões 
normativos impostos pela sociedade atual construído ao longo dos tempos. Desta forma, considerando a Educação 
como fase importante para a inserção das crianças num contexto social o objetivo dessa pesquisa é analisar as 
brincadeiras propostas na Educação Infantil como instrumento para a construção de relações de igualdade de 
gênero.  A metodo-logia utilizada foi a bibliográfica, amparada pela observação de brincadeiras desenvolvidas com 
crianças de um Centro de Educação Infantil do município de São Paulo. Os dados revelaram que os padrões 
normativos impostos pela sociedade é um reflexo do que foi construído historicamente no que diz respeito aos 
referenciais de comportamentos determinados a partir de fatores biológicos. Portanto, ao idealizar uma educação 
não sexista e excludente, é preciso desenvolver ações e reflexões que valorizem a equidade de direitos a fim de 
romper as barreiras das desigualdades, inserindo as crianças nesse contexto.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Gênero; Brincar.

 

INTRODUÇÃO

Minhas primeiras inquietações sobre como são abordadas as relações de gênero na 

Educação Infantil vieram a tona no decorrer do curso “Gênero e Diversidade na Escola”. Por 

fazer parte do quadro de profissionais da educação, percebi a necessidade de ampliar os olha-

res para as crianças com foco nas relações estabelecidas durante as brincadeiras em seu cotidi-

ano. 

Diante dessas inquietações, considerando os níveis de desigualdades existentes decor-

rentes das diferenciações entre os sujeitos e as expectativas em relação aos padrões de compor-

tamento atribuídos aos homens e mulheres em nossa sociedade, a Educação Infantil representa 

uma fase importante de inserção das crianças em convívio social, sendo imprescindível com-
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preender o brincar como especificidade essencial da ação pedagógica nesta etapa da educação 

básica. 
Ao olhar para as questões relativas às diferenças, podemos afirmar que a socialização 
da criança pequena se amplia com o convívio na educa-ção infantil. Assim a entrada das 
crianças pequenas na educação infantil pode significar um importante passo no processo 
de socialização delas, pode significar um espaço de convívio com outras crianças e adul-
tos, um espaço para viver a infância. (FINCO & OLIVEIRA, 2011, p.62)

 

Portanto, a hipótese apresentada foi a de que as brincadeiras infantis poderiam promo-ver 

situações em que a criança pudesse vivenciar experiências significativas para a construção de 

sua identidade como sujeito de direito, desde que essas propostas fossem planejadas e exe-

cutadas com esse intuito. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi analisar como as brincadei-

ras propostas na Educação Infantil contribuem para a promoção da igualdade de gênero.

Como metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica, amparada pela observação das 

brincadeiras desenvolvidas por um grupo de crianças da instituição de Educação Infantil esco-

lhida para ser objeto desse estudo. Na rotina da instituição diariamente são reservados momen-

tos de brincadeiras livres e dirigidas, nos quais as crianças vivenciam experiências de represen-

tação de papéis sociais e estabelecem interações essenciais para seu desenvolvimento. 

Neste sentido, foi possível perceber nestes momentos de brincadeira e interação que 

apesar de muitos brinquedos trazerem as marcas da imposição heteronormativa da sociedade 

em suas características, as crianças brincam e poucas vezes fazem referência à diferenciação 

dos brinquedos como sendo de meninos e meninas. A professora por sua vez, demonstrou, em 

algumas brincadeiras, limitar vontades dos pequenos, impossibilitando que brincassem de ma-

neira livre, com o que desejavam. 

Nas atividades relacionadas à exploração de movimentos como, por exemplo, nas dan-

ças, foi possível notar falas preconceituosas de meninos em relação à execução de movimentos 

que faziam parte da coreografia. 

Vamos tecer aqui o caminho percorrido nesse trabalho:

O primeiro capítulo, foi dedicado à Fundamentação Teórica, a partir da teoria exposta, 

analisamos o significado do conceito de gênero, as relações de gênero nas brincadeiras e a es-

cola frente às desigualdades.

O segundo capítulo tem como estrutura o desenvolvimento do trabalho, a descrição da 

instituição, da comunidade e da turma objeto dessa pesquisa, o relato das atividades selecio-
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nadas e o que foi observado durante as brincadeiras das crianças. 

O terceiro capítulo foi destinado ao Projeto de Intervenção, que tem como foco a sen-

sibilização dos profissionais em relação às especificidades das ações pedagógicas na Educação 

Infantil e a influência das brincadeiras nas questões de gênero.

Finalizando com as considerações, momento que foram expostas as reflexões acerca de 

um tema importante e atual, que aponta a necessidade de ações e reflexões nas instituições de 

Educação entre profissionais, famílias e crianças.

Desse modo, é importante salientar que esse trabalho de pesquisa, contribuiu substanci-

almente para minhas atribuições junto às crianças, frente a esse tema, e consecutivamente para 

meu crescimento profissional, sempre pensando em uma educação de direitos iguais para todos. 

MENINOS E MENINAS, NEM MAIS NEM MENOS E SIM IGUAIS

•	 PROJETO DE INTERVENÇÃO

Apresentação

Considerando os padrões normativos impostos pela sociedade atual, no que diz respeito 

às relações de gênero e às expectativas sociais para cada grupo, torna-se necessário uma 

ampliação do olhar docente frente às consequências dessas expectativas construídas e 

arraigadas historicamente dentro das instituições de ensino.

Assim, este projeto de intervenção tem como base as relações de gênero estabelecidas 

pelas crianças durante as brincadeiras na Educação Infantil, fase inicial de inserção das crianças 

pequenas em ambiente coletivo, em que estabelecem diversas interações e constroem sua visão 

de mundo a partir do que é vivenciado em seu cotidiano. 

Nesses momentos as crianças verbalizam suas vontades, seus interesses, desejos e 

mostram em suas atitudes como querem e como preferem brincar. Desse modo o papel do(a) 

professor(a) é de extrema relevância, pois, organizará as atividades, brincadeiras e os jogos 

de modo que se priorize as interações entre as crianças, sem que ocorra incidentes com falas, 

gestos e atitudes preconceituosas, possibilitando que os pequenos brinquem livremente, desta 

forma, viabilizar que nenhuma criança seja colocada de lado por ser menino ou menina  durante 
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as propostas.  

JUSTIFICATIVA

Este projeto de intervenção tem como justificativa a necessidade de promover momen-tos 

de reflexões sobre as especificidades do currículo da Educação Infantil e suas contribui-ções 

para o desenvolvimento de práticas voltadas a equidade de direitos das crianças nesta etapa da 

educação básica.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2013), os eixos 

do currículo norteadores para as práticas pedagógicas são as interações e as brincadeiras.  No 

que diz respeito às experiências devem promover “o conhecimento de si do mundo por meio da 

ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança” (p. 25).

 A infância é a fase mais propícia para a construção das representações sociais. Nesse 

período a criança aprende por meio do brincar. Brincando as crianças constroem conhecimen-tos 

de si, do outro e do mundo. Interagem, compartilham experiências, constroem sua identi-dade, 

apropriam-se de informações e conceitos culturais. Exercitando sua posição de sujeito social, 

pode vivenciar diversos papéis e suas funções dentro da nossa sociedade, e desta for-ma, há de 

se conduzir a criança a uma visão de mundo que estabeleça relação com o “outro” de maneira 

respeitosa, promovendo a equidade de direitos entre os pares. 

OBJETIVOS

Os objetivos da intervenção são:

- Sensibilizar os professores quanto às especificidades do currículo da Educação Infatil e 

contribuições para a construção de uma educação inclusiva.

- Promover ações em que as crianças possam brincar livrevemente com atividades 

direcionadas à promoção da equidade de direitos. 

- Garantir que as crianças possam escolher os brinquedos, decidir seus parceiros, criar 

suas regras nas brincadeiras e jogos.
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METODOLOGIA DE TRABALHO 

O Projeto de intervenção foi estruturado para ser discutido e incluído na linha do tempo 

proposta pela instituição investigada, que organiza as atividades e a utilização dos espaços, sua 

rotina e o planejamento dos momentos de brincadeiras desenvolvidas.

Para tanto, utilizaremos o período de formação coletiva dos professores, que acontece 

três vezes por semana com duração de uma hora por dia, para a promoção de discussões a cer-

ca da temática de gênero e das contribuições das brincadeiras neste contexto. Vale ressaltar que 

a discussão será ampliada a todos os profissionais da escola que interagem diretamente com as 

crianças cotidianamente.  Posteriormente, serão desenvolvidas brincadeiras em que as crianças 

possam socializar e interagir entre si e com o (a) professor (a), tais como futebol, jo-gos, empinar 

pipas, atividades lúdicas, dramatização de histórias, dia da beleza, casinha, dança e etc. 

Os professores da instituição organizam suas atividades utilizando o semanário, docu-

mento e registro de todas as atividades a serem desenvolvidas com as crianças semanalmente. 

Desse modo, esse planejamento semanal deverá conter a seleção, a organização dos brinque-

dos, os materiais a serem utilizados, a quantidade de profissionais necessária para a realização 

das propostas, visando à qualidade das atividades e a segurança das crianças na hora em que 

estiverem brincando. Segundo Martins (2006):

 
 A brincadeira influencia decisivamente o desenvolvimento global da criança. Ao brincar, 
ela aprende a ser e agir diante das coisas e das pes-soas, pois é a partir das ações 
práticas realizadas que os processos ex-ternos se estruturam, orientando outras ações 
práticas, mais autônomas e complexas. Portanto, as brincadeiras infantis destacam-se 
no vasto cam-po social que circunscreve a vida da criança e que representa a base do 
desenvolvimento de todos os atributos e propriedades humanas (MAR-TINS, 2006, p. 39).

Dado o exposto, o desenvolvimento dessa proposta de intervenção se dará da seguinte 

forma: 

1ª etapa - Propor à Coordenação Pedagógica da escola a leitura e discussão dos textos 

“Os bebês interrogam o currículo: as múltiplas linguagens na creche” das autoras Sandra Regina 

Simonis Richter e Maria Carmem Silveira Barbosa e posteriormente “Educando corpos na 

infância, escolarizando as brincadeiras” da autora Daniela Finco, pelos (as) professores (as) 

durante o horário de estudo coletivo.

2ª etapa - Levantamento de proposições no que diz respeito às brincadeiras desenvolvidas 
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pela instituição.

3ª etapa - Refletir sobre forma de organização das seguintes brincadeiras: cantos das 

fantasias, maquiagem, casinha, bonecas, carrinhos, momentos de dança, dramatização de 

histórias, jogos de queima, futebol, boliche, corda e empinar pipa. 

4ª etapa - Utilizar os espaços externos e internos para a realização de brincadeiras, 

considerando a necessidade da promoção de momentos em que meninos e meninas tenham a 

mesma oportunidade de participação, utilizando também materiais não estruturados e que não 

conduzem à diferenciação de gênero e estimulam a criatividade dos pequenos. 

Cronograma

A proposta para o trabalho será desenvolvida no período de dois meses, considerando a 

formação dos profissionais e as atividades a serem desenvolvidas com as crianças.

 

Recursos materiais

 

- Cópia dos textos a serem discutidos na formação dos profissionais.

- Materiais não estruturados tais como: garrafas pet, caixa de leite, tampinhas, latinhas, 

revistas, cones de linha e embalagens em geral.

- Cola, tinta, barbante, tesoura, pincéis, canetinha, lápis de cor, papel pardo, papéis colo-

ridos, fita crepe, fita adesiva, bolas de isopor e sulfite A3.

- Brinquedos estruturados: bolas, tacos, boliche, carrinhos, bonecas, cordas e pipas.

- Fantasias, perucas, maquiagens, tecidos, espelhos, pentes, prendedores, colares, 

pulsei-ras e brincos.

- Aparelho de som.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu observar a importância das brincadeiras no desenvolvimento 

das crianças e como se dão as relações de gêneros nesses momentos. Da mesma forma, a 

metodologia utilizada para esse trabalho permitiu direcionar os olhares para o relevante tema, a 
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fim de identificar e desconstruir modelos de desigualdades ditadas pela sociedade e tidas como 

“normais”, na tentativa de mudança do que é imposto, ou seja,  modelo social que identifica a 

mulher como submissa ao homem em diversos contextos. 

Desta forma, há de se desnaturalizar a manutenção de comportamentos de papéis sociais 

atribuídos para homens e mulheres, com o objetivo de uma transformação social efetiva que 

considere os direitos individuais dos sujeitos.

Em relação à Educação Infantil, foi possível notar as contribuições das brincadeiras no 

desenvolvimento integral das crianças e na construção de sua identidade como sujeito social e 

as consequências das ações pedagógicas nesta especifidade do trabalho com os pequenos.

Ficou evidente também o quanto estamos defasados no sentido de propiciar momentos 

de discussões sobre a diversidade. Neste sentido, diante da quantidade de pesquisas e 

estudos relacionados a gênero e Educação, a formação dos profissionais se faz necessário 

para o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para a igualdade de direitos desde a 

educação das crianças pequenas.  

Vale ressaltar que nas instituições o preconceito velado, muitas vezes gerado pelo adulto 

reforça as diferenças impostas pela sociedade, da mesma forma o que é trazido de suas vivências 

familiares são reproduzidas as desigualdades, estereótipos durante as falas,  atitudes e gestos 

de algumas crianças.       

É necessário o trabalho com as crianças dentro das instituições desenvolvendo “uma 

pedagogia da pequena infância”, conforme Finco (2011), pois se os pequenos também fazem 

parte da sociedade e queremos mudanças para reconhecer e respeitar as diferenças, é preciso 

inserí-los no contexto. 

Nesta etapa da educação, o adulto, no caso o (a) professor (a), tem como papel o de 

organizar e desenvolver ações, buscando sempre o desenvolvimento físico, psíquico, social e 

emocional das crianças, sem se basear por valores individuais sobre as questões de gênero, pois 

podem se tornar verdades absolutas, não permitindo a reflexão sobre o contexto e as necessidades 

sociais atuais, o que contribui para a reprodução de preconceitos, ideias estereotipadas acerca 

de desigualdades, desrespeito, violência e intolerância.

Portanto, a formação do (a) educador (a) se faz necessário, para se desenvolver outro 

olhar, não direcionado ao micro, mas no macro universo das relações, pensar na criança como 

um todo e sua relação com o mundo. Desse modo, entender os significados atribuídos pelas 
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crianças em relação a tudo que as cerca e assim reconhecer as brincadeiras e sua organização, 

sem imposição de regras adultocêntricas, permitindo que a criança se expresse corporalmente e 

que tenha liberdade de escolha durante esses momentos lúdicos, sem que sejam taxadas como 

“trangressores da ordem suprema” dos adultos.

Vale ressaltar a importância de inserir as famílias no contexto educativo, desenvolvendo 

um trabalho conjunto, que respeite e valorize as diferenças, a diversidade, e que busquem 

promover ações e reflexões para romper as barreiras das desigualdades e a desconstrução de 

uma escola sexista e excludente, por meio de atitudes e planejamento.

 Mesmo a criança diante de atitudes preconceituosas, ou que venha a ser punida por 

suas vontades em suas brincadeiras e atividades, ela tem em suas características naturais a 

curiosidade de exploração e vivências significativas que fazem parte do seu desenvolvimento, 

e, portanto sempre arrumam um “jeitinho” para transgredir a ordem e fazer o que realmente 

desejam. E neste sentido, a punição e a transgressão apesar de serem coisas bem distintas, na 

Educação Infantil andam juntas e se evidenciam a partir do momento que os padrões normativos 

são colocados a prova.

Portanto, é preciso que os adultos repensem as concepções de uma sociedade 

heteronormativa que vincula as relações de gênero aos fatores biológicos, a fim de se promover 

uma educação inclusiva, “não sexista”,  baseada na equidade de direitos.

As instituições de Educação Infantil têm papel relevante na observação da organização 

dos espaços, seus objetos, brinquedos, quantidade, qualidade e etc. Pensando nisso, para que 

todos tenham as mesmas oportunidades nas brincadeiras, e para que se extingam, ou que pelo 

menos diminuam as desigualdades de gênero, se faz necessário desenvolver ações para que 

meninos e meninas brinquem livremente, visando assim o desenvolvimento integral dessas cri-

anças e a garantia de seus direitos como sujeito ativo de seu processo educativo.
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E CONHECIMENTO NA PSICOPEDAGOGIA

    MAYSA DARIO VIEIRA

RESUMO 

 As causas da não aprendizagem têm despontado na lista dos principais problemas enfrentados pela escola 
da atualidade, um número significativo de crianças com dificuldades de aprendizagem, são identificadas ainda 
na educação infantil, e se não houver uma intervenção eficaz, essas dificuldades se estenderão para o ensino 
fundamental e, possivelmente, por toda vida estudantil da criança , objetiva analisar de que forma as dificuldades de 
aprendizagem que surgem na educação infantil podem contribuir para a construção do fracasso na vida escolar da 
criança, caso não haja uma intervenção eficiente.

Palavras-Chave: Aprendizagem; Neuropsicopedagogia; Psicopedagogia.

INTRODUÇÃO 

A tarefa de educar dentro da modernidade tem exigido de seus educadores cada vez 

mais esforços para atender a demanda que lhe é proposta, desde uma boa preparação teórica, 

ou seja, sua formação, até a incessante busca de atualização profissional e dedicação ao seu 

trabalho a escola da contemporaneidade é o espaço da diferença e da confluência de culturas 

e da diversidade este quadro social, a ampliação dos saberes e das práticas educativas com 

vistas à identificação dos problemas de aprendizagem escolar na pré-escola e as possíveis 

intervenções especializadas, que levem a recuperação de aprendizagens fragilizadas e evitem um 

fracasso escolar nas séries futuras, configuram-se como questões fundamentais nas discussões 

epistemológicas da educação.

 No campo interventivo, a psicopedagogia desponta como campo epistemológico do saber, 
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advindo da leitura integrada entre pedagogia, psicologia, psicopedagogia e trabalho clínico, a 

relação estabelecida entre o cérebro e a aprendizagem, como vias dúbias no processo cognitivo  

estudos abrangem um vasto conhecimento das bases neurológicas da aprendizagem e do 

comportamento humano, por meio de estímulos contextuais que deem respostas positivas ao 

processo de formação do indivíduo, tomando como foco as relações intrínsecas entre atenção, 

funções motoras, linguagem, memória, cognição e aspectos emocionais, psicológicos e cerebrais.

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E CONHECIMENTO NA PSICOPEDAGOGIA

A natureza do ser humano é marcada pela individualidade e “cada criança é diferente, mas 

se detectada precocemente e devidamente ajudada, pode vir a ser um adulto sem problemas” 

(CORREIA e MARTINS, 2006, p. 01).

Partindo desta realidade, entende-se que todos os alunos são diferentes, tanto em 

capacidades, quanto em motivações, interesses, ritmos evolutivos e estilos de aprendizagem; 

e todas as dificuldades de aprendizagem são em si mesmas, contextuais e relativas, por isso é 

necessário intervir no processo de ensino e aprendizagem, considerando que a criança constrói, 

a emergência da educação na atualidade, o estudo foi realizado como meio de constatar se 

a mesma pode direcionar de forma eficaz a aprendizagem infantil, tendo também em vista a 

necessidade de refletir sobre a urgência de disseminar suas potencialidades, fundamentando a 

pesquisa educacional.

Baseada em metodologia a relevância dada ao trabalho docente e àsdificuldades de 

aprendizagem na pré-escola, buscando construir um referencial teórico reflexivo para o pensar 

e o repensar às práticas e ações neste âmbito, contribuindo, assim, para que as intervenções 

psicomotoras sejam compreendidas, planejadas, articuladas e desenvolvidas, como fator positivo 

no desenvolvimento integral da criança atendida por esse segmento da Educação Infantil,

É na educação infantil, a base da aprendizagem escolar, que aspectos determinantes na 

vida escolar da criança são definidos. Um ensino de qualidade, comprometido pela aprendizagem 

sólida é tarefa atribuída à escola que dentro de seus diferentes tempos e espaços deve agregar 

conceitos que promovam uma educação ao alcance de todos, compreendendo que esta dimensão 

é composta pela diferença de ritmos e estilos de aprendizagem, modos culturais diversos e 

condições sócio-históricas que podem favorecer a um quadro de ineficiência às demandas do 
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ensino.

Nas palavras de Garcia (1997, p. 51): ”a escola antecipa o fracasso social através de 

seleção, rotulação, discriminação e exclusão, apesar do seu discurso democratizante, o fracasso 

escolar vem sendo o primeiro degrau na escalada para o fracasso social e para a manutenção 

do status quo”.

Com trabalhos reconhecidos neste campo do conhecimento, Fonseca (1995, p. 43) e 

Smith e Strick (2001, p. 15) apontam para conceitos de Dificuldades de Aprendizagem, que se 

coadunam, respectivamente:

[...] uma desarmonia no desenvolvimento, normalmente caracterizada por uma imaturida-
de psicomotora que inclui perturbações nos processos receptivos, integrativos e expres-
sivos da atividade simbólica; e que traduz uma irregularidade biopsicossocial do desen-
volvimento global e dialético da criança, que normalmente envolve na maioria dos casos: 
problemas de lateralização, de praxia ideomotora, deficiente estruturação perceptivo-mo-
tora, dificuldades de orientação espacial e sucessão temporal e psicomotora, que impede 
a ligação entre os elementos constituintes da linguagem e as formas concretas de expres-
são que os simbolizam.

[...] dificuldades de aprendizagem refere-se não a um único distúrbio, mas a uma ampla 
gama de problemas que podem afetar qualquer área do desempenho acadêmico. Rara-
mente, elas podem ser atribuídas a uma única causa: muitos aspectos diferentes podem 
prejudicar o funcionamento cerebral, e os problemas psicológicos destas crianças frequen-
temente são complicados, até certo ponto por seus ambientes domésticos e escolares.

É nesta fase que a criança está construindo as bases cognitivas e emocionais do 

desenvolvimento, como a coordenação motora fina, orientação espacial, comportamentos sociais 

de organização pessoal, respeito ao próximo, limites, responsabilidades e independência, entre 

outras características determinantes para uma formação e aprendizagem equilibradas, e que, 

por isso, requer uma atenção criteriosa.

Na perspectiva de Correia e Martins (2006), nas series iniciais da educação infantil, as 

dificuldades de aprendizagem são identificadas em crianças que não conseguem alcançar 

resultados proporcionais aos seus níveis de idade e capacidade numa ou de sete áreas 

específicas, mesmo que esteja sendo estimulada pelo trabalho da escola e da família, neste 

caso, portanto, há a presença de dificuldade de aprendizagem acentuada, o que suscita uma 

intervenção pedagógica específica. 

Correia e Martins (2006) apud arranca (2007, p. 10) apontam para as principais dificuldades 

de aprendizagem identificadas ainda na pré-escola:
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•	 dislexia com dificuldade no processamento da linguagem, cujo impacto se reflete 
na leitura e na escrita;

•	 displasia com dificuldade de planificação e coordenação motora;

•	 disgrafia com a dificuldade na escrita;

•	 discalculia com a dificuldade de realização de cálculos matemáticos;

•	 discriminação auditiva com a capacidade ou não de percepcionar as diferenças 
entre sons;

•	 dificuldades de percepção visual como as dificuldades de observar pormenores e 
dar significado ao que é observado;

•	 desordem por déficit de atenção e hiperatividade que caracterizada por diferentes 
estados de desatenção e impulsividade condicionam a aprendizagem.

As dificuldades da aprendizagem que surgem na educação infantil apresentam 

características próprias, que requerem um estudo e intervenção diferenciada daquela direcionada 

às crianças maiores, as quais frequentam os níveis mais avançados da educação básica, como 

o ensino fundamental conhecer seu aluno para que saiba como cada um aprende e compreende 

os mecanismos de assimilação do conhecimento, e a partir daí, procurar meios e recursos que 

envolvam as possibilidades de aprendizagem de cada criança, intervindo nas situações de maior 

dificuldade que ela apresentar, através de estratégias dinâmicas, que atendam a todas, de forma 

democrática e inclusiva.

As múltiplas competências docentes devem ser construídas por meio de uma formação 

polivalente, que permita o desenvolvimento de uma prática pedagógica favorável à aprendizagem 

dos alunos, “[...] comprometida com a prática educacional, capazes de responder às demandas 

familiares e das crianças, assim como as questões específicas relativas aos cuidados e 

aprendizagens infantis”. (BRASIL, 1v., p. 41).

“A paciência, o apoio e o encorajamento prestado pelo professor serão com certeza 

os impulsionadores do sucesso escolar do aluno, abrindo-lhe novas perspectivas para o 

futuro” (CORREIA e MARTINS, 2006, p. 23), pois quando os professores são destituídos de 

uma bagagem de referências que os capacitem a desenvolverem uma prática pedagógica 

intencional, que atenda as necessidades das crianças com dificuldades de aprendizagem, eles 

podem representar um grande problema de ordem sociocultural, na medida em que suas ações 

ineficazes não potencializam aprendizagens significativas, aumentando ainda mais o problema 

da criança as causas da não aprendizagem têm despontado na lista dos principais problemas 
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enfrentados, um número significativo de crianças Especiais, são identificadas ainda na educação 

infantil, e se não houver uma intervenção eficaz, essas dificuldades se estenderão para o ensino 

fundamental e, possivelmente, por toda vida estudantil da criança. assim, objetiva analisar de 

que forma as dificuldades de aprendizagem

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na educação infantil o processo de aprendizagem visa contribuir para a c uma intervenção 

eficiente pensando em algumas alternativas mais adequadas que o professor pode desenvolver 

na sua prática pedagógica, focando na utilização de tecnologias assistivas que é de extrema 

relevância, ao levarmos em consideração os desafios encontrados em sala de aula com a 

inclusão dos alunos com necessidades especiais. será que os professores estão preparados 

para trabalhar com este aluno, o que é autismo, como podemos desenvolver atividades que 

auxiliará este aluno no seu processo de ensino aprendizagem. 

Entretanto, é preciso considerar que o uso das novas tecnologias pode contribuir para 

novas práticas pedagógicas desde que seja baseado em novas concepções de conhecimento, 

de aluno, de professor, transformando uma série de elementos que compõem o processo de 

ensino-aprendizagem.  é uma tecnologia educacional, reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC), que oferece escolaridade básica, atua na solução de problemas educacionais que 

impactam nas avaliações nacionais, como: distorção idade e série, evasão escolar e defasagem 

na aprendizagem. 

Vivenciar novas situações de aprendizagem a partir de sua experiência de vida; Interagir 

com o conhecimento científico, tecnológico e cultural de forma dinâmica, reflexiva, crítica e 

contextualizada; desenvolver a argumentação e fortalecer sua leitura e escrita embora o processo 

de aprendizagem e democratizá-lo partindo desta realidade, entende-se que todos os alunos são 

diferentes, tanto em capacidades, quanto em motivações, interesses, ritmos evolutivos e estilos 

de aprendizagem; e todas as dificuldades de aprendizagem são em si mesmas, contextuais e 

relativas, por isso é necessário intervir no processo mediante a emergência da educação na 

atualidade, o estudo foi realizado como meio de constatar se a mesma pode direcionar de forma 

eficaz a aprendizagem infantil, tendo também em vista a necessidade de refletir sobre a urgência 

de disseminar suas potencialidades, fundamentando a pesquisa educacional baseada em 
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metodologia científica, a escola precisa pensar em diferentes estratégias articuladas ao mundo 

particular da criança (a família), que venham a sanar estas dificuldades de aprendizagem.
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CONCEITOS DE LEITOR E DE LEITURA NO CONTEXTO ESCOLAR

MILENA CRISTINA GONÇALVES LACERDA

RESUMO

Este estudo intitulado como: “A importância de formar novos leitores” tem como objetivo, discursar sobre a importância 
do método linguístico para a utilização de estratégias, a fim de promover e formar leitores críticos, possibilitando 
uma formação sócio cultural e cognitiva do indivíduo, promovendo a integração a vida social dos educandos, através 
do hábito da leitura, adquirido no contexto escolar. Para a realização do mesmo, buscou-se subsídios teóricos, 
através de pesquisa de revisão bibliográfica, fazendo um paralelo com autores renomados, que fazem parte da área 
da educação, promovendo capacidades de construção e desenvolvimento da leitura e ação, visto como método de 
transformação do sujeito, para sua condição enquanto cidadão incluso na sociedade. Os planejamentos e técnicas 
de leitura enquanto metodologias, servirão como fundamentos de uma prática transformadora, onde o educando 
precisa ser submetido a diferentes conhecimentos e experiências, mediadas pelo docente, para que assim, venha 
a se tornar um leitor crítico e reflexivo, não somente decodificando as palavras, porém tendo o entendimento com a 
prática constante da leitura, extraindo assim, significados.

Palavras-Chave: Leitura; Reflexão; Formação; Leitores.
 

INTRODUÇÃO

A leitura é essencial, diante da atuação em sua plenitude para o indivíduo pertencente de 

uma sociedade atual e letrada. Em vários espaços, sendo eles privados ou públicos, os sujeitos 

estão expostos a variáveis práticas, as quais abrangem o uso da leitura bem como da escrita, 

com exigências de habilidades para a elaboração e construção dos gêneros textuais que fazem 

parte de seu contexto, para a inserção e interação na sociedade.

De acordo com Azevedo, (2004, p. 38):

[...] leitores são simplesmente pessoas que sabem usufruir os diferentes tipos de livros, 
as diferentes “literaturas” científicas, artísticas, didático informativas, religiosas, técnicas 
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entre outras existentes. Conseguem, diferenciar uma obra literária e artística de um texto 
científico; ou uma obra filosófica de uma informativa. Leitores podem ser descritos como 
pessoas aptas a utilizar textos em benefício próprio, seja por motivação, seja para receber 
informações, seja como instrumento para ampliar sua visão de mundo, seja por motivos 
religiosos, seja por puro e simples entretenimento. Azevedo, (2004, p. 38).

Partindo deste pressuposto, é possível assegurar que qualquer tipo de leitura tem seu 

valor, sua fundamentabilidade e importância, da mesma forma que, não existe somente um 

determinado tipo de leitor, e que a proximidade com a leitura, precisa de fato, garantir momentos 

de construção de conhecimentos e aquisição de novos saberes, novas experiencias, com a 

intenção de contribuir para a edificação do sujeito e seu desenvolvimento e relação, de forma 

individual com o mundo. No contexto escolar, ou até mesmo em condições sociais, a grande 

maioria dos estudantes tem pouco acesso a bens considerados culturais, como livros, que 

muitas vezes não fazem parte de sua vida cotidiana, onde a escola, entra com a incumbência 

para oportunizar aos educandos, o contato maior com a leitura através de diferentes materiais 

plausíveis.

Nesta conjuntura, a formação do leitor está diretamente relacionada a escola, partindo de 

mecanismos e estratégias, as quais são de responsabilidade da mesma, bem como a maneira, 

que cada instituição irá promover o contato dos leitores e suas estratégias de ensino. Literalmente 

a formação do leitor tem início no espaço escolar e se concretiza a longo prazo, onde o educador 

é o mediador deste processo, pois através dele, dar-se-á as condições enquanto possibilidades 

de construção do conhecimento.

O leitor precisa ser percebido, como um indivíduo o qual venha, contudo, estabelecer 

relações através da leitura, de maneira aprofundada com a linguística, a qual precisa direcionar 

condições de significações para si, de forma reflexiva, e não meramente mecânica, pois o 

ato de ler não pode ser somente atribuído a decodificação de palavras e textos, mas sim a 

compreensão daquilo que se propõe a ler. Trabalhar com a leitura nas instituições de ensino, é 

um tema polêmico e muito discutido, e este traz vários questionamentos no contexto educacional, 

como por exemplo: É concebível a escolar ensinar a ler? Qual a transcendência da leitura para 

a formação de leitores críticos? O que está sendo apresentado em sala de aula, contribui para 

a cidadania de um leitor de forma reflexiva? Certamente essas questões tem se manifestado no 

âmbito escolar, vindo a constituir e projetando suportes para o ensino da leitura nas mediações 

de ensino.

Sendo assim, nota-se uma necessidade considerável, que a escola esteja engajada com a 
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questão da leitura, para que assim possa envolver os estudantes, mostrando-lhes que a mesma, 

precisa ser direcionada, norteando o posicionamento dos estudantes, a ponto de mostrar-lhes 

que essa questão deve ser capaz de possibilitar ao leitor a compreensão do ato de ler em sua 

essência e integralidade.

Desta forma, este estudo, busca mostrar a significância e a relevância da leitura no âmbito 

escolar, estabelecendo estratégias as quais oportunizaram através dos recursos linguísticos, a 

construção de novos leitores para a formação de conhecimento, com a intenção de que estes, 

sejam críticos a ponto de compreender com clareza e objetividade a competência em ser um 

leitor ativo, com a mediação dos educadores, e contribuição do âmbito escolar neste processo.

CONCEITOS DE LEITOR E DE LEITURA NO CONTEXTO ESCOLAR

A maneira como é concebido tal processo, influencia continuadamente a prática 

docente, pois o trabalho com a leitura no ambiente escolar é desenvolvido de acordo com as 

estratégias mediadas pelos educadores em sua didática pedagógica. Muitos teóricos ao estudar 

as concepções de leitura, nos trazem conceitos de avanços nos estudos da linguística, onde 

está apresenta dois rumos, os quais se destacam diante das pesquisas e também das tensões 

teóricas que estes vem presenciando, bem como suas consequências para o ensino, no Brasil: 

uma abordagem psicossocial e outra abordagem sócio-histórica. (Kleiman, 2004). A abordagem 

psicossocial se detém em pressupostos das ciências psicológicas, com a intenção de explicar 

como se dá o funcionamento dos métodos cognitivos executados pelo leitor, para advir perante 

a compreensão linguística dos textos e suas variáveis.

A contemplação da leitura dar-se-á, através de uma metodologia psicológica, onde o leitor 

se apropria de estratégias em sua cognição, processo este, inconsciente, o qual é realizado pelo 

leitor para interpretar de maneira formal os textos, e metacognitivas, as quais delimitam os textos 

provindos dos objetos de leitura, acessão de hipóteses, que irão constituir a compreensão.

De acordo com (Kleiman, 1999, p. 31), sua teoria destaca que:

[...] aspectos ligados à relação entre o sujeito leitor e o texto enquanto objeto, entre lin-
guagem escrita e compreensão, memória, inferência e pensamento. A leitura compreende 
a mobilização de conhecimentos prévios (conhecimento linguístico, de mundo e textual), 
estes são determinantes para que, a partir da materialidade do texto, das pistas deixadas 
pelo autor, os leitores possam fazer inferências, levantar hipóteses, etc., para construção 
do sentido do texto. (Kleiman, 1999, p. 31).
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Já autores como KOCH e ELIAS (2006, p.09), nos trazem três concepções de leituras as 

quais seus resultados dependem do ponto de vista do indivíduo:

É possível de se adotar no trabalho com o texto, quais sejam: “foco no autor, foco no texto 
e foco na interação autor-texto-leitor”. A concepção “foco no autor” corresponde a “concep-
ção de língua como representação do pensamento... e de sujeito psicológico, individual, 
dono de suas vontades e ações”, ou seja, senhor do seu dizer. (KOCH e ELIAS, 2006, 
p.09).

O texto é entendido como um objeto coerente na mente de quem o escreve, com o propósito 

de que o leitor identifique e decifre a intencionalidade apresentada pelo autor. É um leitor passivo 

que apenas tenta decodificar a mensagem do texto. Nessa concepção, a leitura é compreendida 

como “a atividade de captação das ideias do autor, sem se levar em conta as experiências e os 

conhecimentos prévios do leitor, a interação autor-texto-leitor com propósitos constituídos sócio 

cognitivo interacionalmente”. (Koch e Elias, 2006)

Como a segunda convicção abordada é, “foco no texto”, fundamenta-se na conjuntura 

da língua enquanto organização, como se fosse um código para decifrar a escrita, como mero 

instrumento de comunicação para um determinado indivíduo. Neste contexto, o texto é assimilado 

como um aparato linguístico, o qual é produzido por um emissor, que tem a necessidade de ser 

decodificado pelo leitor, o qual somente precisa ter o domínio de um código linguístico, válido 

para determinado contexto.

Em diversas variantes o texto em si, abrange uma visibilidade de algo pronto e acabado, 

onde o leitor ao realizar uma leitura, reconhece apenas o sentido das palavras e a estrutura 

textual de maneira superficial e sem significados.

Segundo Mariani (2002, p. 107), sua argumentação explica:

As duas concepções caracterizam o leitor como um sujeito passivo cuja tarefa principal 
na leitura é a de reconhecimento, de decodificação e de reprodução das ideias do autor. 
Esses modos de ler, revelam que a leitura se resumiria a uma atividade limitante, a de 
apenas decodificar significados estabilizados. Ou por outro lado, caberia ao leitor a tarefa 
de decifrar as intenções do autor. Leitura passiva, leitor manipulável, autor esfinge. Mariani 
(2002, p. 107).

Neste contexto, se a leitura for trabalhada como um artefato automático sem um 

contexto, fazendo com que o leitor apenas venha decodificar palavras, bem como os textos lhes 

apresentados, não irá ter a compreensão da mensagem do autor em sua íntegra. Considerando 
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uma outra situação nomeada interacional dialógica da língua, os indivíduos são protagonistas, 

vistos como atores e construtores sociais, pois se constroem e reconstroem a partir do texto. 

Sendo assim, a produção textual deixa de ser vista como um conjunto de informações vagas, 

passando a ser um espaço onde o autor e o leitor, interagem enquanto sujeitos mediante ao 

diálogo estabelecido.

Para (Koch e Elias, 2006). “O sentido do texto é uma construção que se estabelece nessa 

interação, não sendo, portanto, algo que exista a priori. Um texto só terá sentido se algum leitor 

se predispuser a estabelecer uma relação intersubjetiva com quem o produziu.” Desta maneira, 

a leitura precisa ser entendida como uma atividade de construção de conhecimentos, os quais 

possibilitem ao leitor se tornar um ser ativo, reflexivo e crítico, e não somente como uma atividade 

de decodificação.

Nesta perspectiva Bakhtin, (2016, p. 24) atribui ao contexto:

Esse modo de ler pressupõe um leitor engajado, replicante, responsivo, que ao perceber 
e compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente a ele uma 
ativa posição responsiva: concorda, ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 
aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; posto que toda compreensão é prenhe de resposta, 
e nesta ou naquela forma a gera obrigatoriamente. (Bakhtin, 2016, p. 24).

Com estes questionamentos dialógicos e discursos diante da linguagem e linguística, a 

leitura, deve ser compreendida como espaço onde o autor e o leitor venham a se construir e 

caracterizar-se enquanto indivíduos sociais, ou seja, “o leitor desloca a obra do escritor, e o 

escritor desloca o leitor, às vezes revelando nele um outro, diferente do que acreditava ser.” 

(Petit, 2009).

Uma outra abordagem de leitura é a de caráter sócio-histórica, que compreende a 

leitura como sendo um hábito advinda de múltiplos estudos. Pesquisadores da História Cultural 

preservam a leitura de tal forma, sendo que ela não é caracterizada, como um exercício de 

relação individualizada do texto e seu leitor, e sim que seja feita a sua interpretação, onde 

(Chartier,1999), afirma que a leitura constitui-se como “uma prática criadora, produtiva, inventora, 

na qual a produção de significados é determinada por um variado conjunto de aspectos culturais 

e institucionais que caracterizam as diferentes práticas de leitura”.

Pondera-se que a prática cultural, tem suas variáveis nas questões de leitura e compreensão, 

e os textos são formados pelas circunstâncias sociais de cada época, em seu contexto histórico, 
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delimitando-se que são as conjunções do momento, que irão constituir as exigências ou as 

competências mediante o ato da leitura. Assim, o educador acaba estabelecendo mediações, 

e estas exigem compreensão através de leituras, para que posteriormente o leitor estabeleça a 

diferenciação de leituras, as quais trarão significados para sua vida, pois se a leitura for organizada 

e possibilitar para o educando diferentes estratégias, estas podem ser direcionadas, bem como 

ser concebidas a partir de uma enorme prática social e crítica, promovendo também questões de 

letramento, o que não envolve somente aprendizagens técnicas e de cognição.

Isto quer dizer que, as condutas de letramento, pertencem ao contexto sociocultural, ou 

seja, onde acontecem episódios de letramento, os quais promovem a interação entre os indivíduos 

que são entrepostas pelos textos considerando as relações sociais. O letramento, faz parte de 

uma perspectiva, que abrange a sociedade fazendo referência para diferentes contextos, onde 

o uso da leitura e da escrita, perpassam os ambientes formais de ensino, o que representa que 

os indivíduos, estão a todo instante introduzidos em atividades e práticas letradas com muita 

significância.

Entendesse-se que a decorrência da importância, e essencialidade das instituições 

de ensino terem como objetivo, a inclusão em suas ações pedagógicas, uma perspectiva de 

constituição na utilização de distintas culturas, isto, de maneira mais concreta, orientando seus 

alunos que tanto a leitura, como a prática em si do letramento, fazem parte com excelência do 

contexto literário e linguístico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, a formação de leitores de forma crítica é um grande desafio, o qual se 

constitui mediante a prática dos educadores, principalmente no que se diz respeito com relação a 

novos leitores e métodos linguísticos, mesmo com o reconhecimento da importância do papel da 

escola, a qual é agente educacional para o letramento no contexto social, existem ainda muitas 

considerações negativas relacionadas ao ensino da linguística as quais não promovem de fato 

uma leitura significativa para o indivíduo.

A concepção de letramento de forma literária bem como linguística, enquanto prática 

social apresenta muitas contribuições para a formação de leitores críticos no âmbito escolar, a 

qual busca trazer para as atividades de leitura, como uma prática de vivencia e experiencia dos 
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leitores, em uma vasta diversidade de manifestações diante da concepção linguística para a 

sociedade contemporânea.

Na perspectiva de (PETIT, 2009, P. 100):

É fundamental que as propostas de ensino de literatura sejam ressignificadas, no sentido 
que as escolas possam construir uma nova cultura literária, que privilegie dentro do tempo 
escolar uma nova cultura para a vivencia do literário, que contribua de modo mais efetivo 
para formação de leitores críticos, proficientes que possam levar suas experiencias leito-
ras para outros contextos de sua suas vidas, e sobretudo, que sirva para que os jovens 
se tornem um pouco mais atores de suas vidas, um pouco mais donos de seus destinos e 
não somente objetos do discurso dos outros. (PETIT, 2009, P. 100).

Mediante a isto, é imperioso que as propostas linguísticas e seu ensino tenham um novo 

significado, onde as escolas tenham a possibilidade de construir uma inovadora cultura literária 

e linguística, que enfatize a formação de leitores autuantes, que possam levar suas experiencias 

para outros contextos de sua vida, com significância

Uma realidade existente, é de que muitos alunos, independente da sua faixa etária, 

ainda não são capazes de concluir uma leitura de um texto de maneira crítica, e isto se torna 

preocupante para educadores e para as instituições escolares, mesmo que a busca por esta 

mudança seja constante, através de práticas elaboradas para a formação de um leitor em sua 

criticidade. Muitas vezes, o que vem faltando, para que, de fato seja consolidado a questão 

de leituras críticas, é a ausência do contato do educando com a afluência de textos que são 

transmitidos no contexto social, por não ter acesso em casa, e por muitas vezes a escola não ter 

um espaço destinado a leitura, ou mesmo esta não consiga contemplar os diferentes gêneros 

textuais existentes.

Assim, concluí-se que, os educandos acabam não adquirindo o hábito da leitura em seus 

comportamentos, e por consequência, realizam leituras somente para finalizar exercícios e 

atividades, como provas propostas pelo currículo das disciplinas escolares, fazendo o uso da 

leitura somente como mecanismo para atingir um objetivo, que não vem a ser a compreensão e 

reflexão autentica e crítica sobre o conteúdo abordado em determinado texto ou contexto.

É imprescindível considerar que, o educador faz parte deste processo, ele precisa 

desafiar seu aluno a entender o motivo pelo qual ele está lendo, ou precisa ler, assim sendo, este 

profissional, faz parte constante nesta prática, e precisa mostrar como se dá o conhecimento 

a partir da leitura, que está, possibilita diferentes experiencias as quais contribuirão para sua 
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formação enquanto um sujeito crítico, reflexivo, induzido a ter princípios e valores éticos para sua 

cidadania, norteando sua inserção na sociedade.

Assim sendo, o mais importante, é direcionar e orientar os alunos para a ações de atividades 

de leitura, as quais venham a despertar o interesse estimulando o hábito e o gosto pela leitura, 

uma vez que, assim estará contribuindo na formação de um leitor crítico e reflexivo, deixando 

esclarecido sua essencialidade sendo uma prática constante. O crescimento da tecnologia de 

comunicação existente na contemporaneidade, também tem grande contribuição na formação 

de leitores em sua criticidade e reflexão, pois conseguem ter uma visão ampliada do mundo e da 

realidade coexistente.

Ao que se diz respeito aos educadores, estes também precisam adquirir hábitos de leitura 

promovendo a sua própria formação, para que assim possam desenvolver práticas exemplares 

de leituras eficientes em sua sala de aula. Por fim, este estudo, tem o intuito de contribuir com a 

formação de leitores através da linguística, bem como com métodos e estratégias educacionais 

apresentados, abrandando os educandos uma perspectiva de que essa formação crítica depende 

muito de como os textos e leituras são interpretadas em uma prática habitual e constante das 

incumbências perante o ato da leitura. Para formar um leitor crítico e reflexivo a partir dos métodos 

linguísticos, se torna indispensável a construção de indivíduos capazes de compreensão, para 

que sua inclusão social seja efetiva diante de uma autonomia adquirida a partir da leitura, com 

uma excelente formação.
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FORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DO ENSINO

PATRICIA  APOLINARIO BERTOLUCCI

RESUMO

 O  presente  estudo tem por objetivo analisar  dentro de um período Histórico brasileiro retratado na era do presidente 
Getúlio Vargas como a prática educativa funcionava,  desde  a sua  importância para o uso governamental , como  
para criar um meio de controle da população utilizando a educação como meio político  afim de “educar”  as gerações  
presentes com vistas para o futuro. Desta forma a escola  nesse tempo foi usada como aparelho ideológico do 
estado  com o objetivo de ser uma voz  política ideológica do governo em questão, por outro lado há  uma  questão 
,  especifica que aponta se houve realmente  uma melhora significativa na educação  ou um retrocesso  no período 
Vargas. Como sabemos  e educação muda as pessoas, transforma seus pensamentos, melhora sua condição social  
sendo através dela , que   nos conscientizamos sobre nossa condição , criamos pessoas mais autônomas e criticas 
da sua realidade, embora essa criticidade no período de Vargas precisa ser  remoldada aos interesses que estão 
em voga , há de se levar em conta  as evoluções da educação e  a vivência   demonstrando  suas necessidades  e  
ambivalência em um meio sócio político  que realmente transforme a vida de cada cidadão

Palavras –Chave: História; Ensino aprendizagem; Politica Brasileira.

  

INTRODUÇÃO  

A era   Vargas foi marcada por um período de modernização do Brasil, ou seja o presidente 

Getulio Vargas ficou famoso por  implantar uma mentalidade  mais  aberta e também que vá de 

interesses  políticos e populistas  , que vão impactar directamente na forma de  condução do país  

e suas vertentes  sociais

Até a crise de 1929 ocorrida nos Estados Unidos , O Brasil é  um pais  basicamente 

agroexportador de café, com os procedentes desta crise , Getulio Vargas precisa intervir  na 

economia   para salvar a mesma, desta forma acontece uma diversificação  de produtos produzidos 

no Brasil , como erva mate, cana de açucar,algodão e etc.



445

Embora a crise do café tenha abatido na economia do Brasil, ainda assim  Vargas continuou 

o Investimento no mesmo, devido a importância do produto.

Com o fato de alargar todos os tipos de  produtos para se ter uma produção eficiente  

Vargas ,  teria que haver uma modernização nas técnicas e no tipos de equipamentos para  que 

os produtos tivessem qualidade e também não houvesse  desperdício em todas as suas estapas 

desde a sua captação a produção final.

Abrindo as portas a  revolução industrial  , Vargas pode abarcar , conceitos e chegou-se 

também a industrialização de maneira a abarcar uma grande gama produtiva.

Há assim uma  industrialização substituindo assim a importação, o Brasil começa a ter 

industrias que fabricam os produtos , diminuindo assim a    entrada de produtos estrangeiros, 

captando  assim recursos próprios  que   vão retomar o crescimento do Brasil, nascendo assim  

empresas como siderúrgica nacional, vale do rio doce, a industria química no Brasil e também a 

fabrica de motores.

Tornando assim uma  industria base  para que  consiga  determinar percusos industriais 

e políticos que serão  importantes para  que a economia dê um salto qualificativo na sociedade.

Precisamos salientar aqui , o carater ditatorial  de Getulio Vargas, que por quinze anos, 

ditou as normas , regras e leis no Brasil.

Vargas também se inspirou muito no fascismo para tomar atitudes como   controle dos 

meios de comunicação , dos sindicatos, com um discurso nacionalista muito forte ,   que recebeu 

aqui no Brasil o nome de populismo , pois angariava as  massas  que o auto denominava de  “Pai 

dos Pobres”,  tornando-se assim um líder carismático.

Houve avanços no campo da educação no que ser as condutas legalistas de uma escola 

que estaria voltada a industria , formando assim  as pessoas para o mundo do trabalho ,

O ensino sugerido é o profissionalizante que permeia ações que vão desde  a implementação  

de órgãos como SENAI, FIESPE , até a instituição do primeiro de maio como data comemorativa 

do dia do trabalho.

Portanto há um movimento significativo que traz  uma relação forte entre a industria e o 

ensino demonstrando assim uma total  politica pública demandada por esta necessidade que 

posta uma acção delineada por um discurso  que influenciara a população até os dias de hoje 

, posto que o argumento imbuindo na escola traz uma forte marca  dos padrões da soceidade 

tornando-a um instrumento  para   a vontade dos governos assim postados.
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O ENSINO DE HISTÓRIA AMPLIANDO HORIZONTES

Seguramente, sabemos a importância dessa disciplina que o filósofo italiano Giambattista 

Vico chamou de “primeira ciência absolutamente humana” e nos esmeramos em citar as inúmeras 

razões pelas quais devemos estudar História. Afinal, o passado é o que aconteceu um segundo 

atrás e há possibilidades ilimitadas de se pensar História. (Barbosa, 2008) 

Por outro lado, reconheço que se trata de assunto controverso e seria “chover no 

molhado” ficar repetindo conceitos consagrados de que estudar História é fundamental para 

a nossa formação crítica ou que a reflexão a partir do passado possibilita entender o presente 

potencializando assim o surgimento de uma sociedade mais justa, mais igualitária.

Segundo  a tradição que o primeiro historiador foi Heródoto, considerado o “pai da História”, 

que realizou as primeiras tentativas de investigação do passado, rompendo com a visão mitológica 

de que tudo dependia da vontade divina, buscando estabelecer uma causalidade entre os fatos 

e os motivos que os determinaram. Outro grego, Tucídides, foi o primeiro a aplicar criticidade à 

investigação dos fatos, com o cruzamento de dados e fontes diferentes. (Abreu, 2003)

Esses, juntamente com o pensador romano Cícero, compõem a tríade que representa os 

historiadores clássicos que narraram de forma didática os acontecimentos, mostrando nos erros 

do passado a forma de prevenir ou mudar tendências políticas do presente, dentro de um sentido 

mais pragmático.

Posteriormente, os acontecimentos investigados passam a ser vistos dentro de uma ótica 

mais científica com a análise crítica de causas e conseqüências, tempo e espaço. Esta concepção 

mais crítica se define a partir da mentalidade oriunda das idéias filosóficas que nortearam a 

Revolução Francesa do séc. XVIII, passa pela discussão dialética do séc. XIX e se consolida 

com a historiografia francesa do séc. XX, a denominada Escola dos Annales. Os estudiosos dos 

Annales rompem definitivamente com o culto aos heróis e a conseqüente ação histórica das 

elites vencedoras. (Barbosa, 2008)

Para eles, o cotidiano, a arte, as características do povo e os modelos sociais são elementos 

fundamentais para a compreensão das transformações empreendidas pela humanidade. É 

graças à Escola dos Annales e o conseqüente movimento da História Nova que passamos a 

interpretar a História de uma forma integrada e interacionista, em que não mais um personagem 

ou fato isolado atua como verdade única e absoluta sobre uma época ou período. 
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Em outras palavras, segundo essa corrente não se estuda mais um sujeito em particular, 

nem somente o que esse indivíduo fez, mas sim seu papel social, quem ele foi ou representou 

e o que ele fez a partir de análises de ordem psicológica, econômica, social, política, cultural, 

religiosa, além das demais fontes, como as histórias orais, os documentos, os vestígios, as 

estatísticas, tudo isso visto, analisado e interpretado por vários ângulos. (Abreu, 2003)

A escola que  possuía uma visão mecanicista,  e que serviu para formar mão de obra 

especializada em uma determinada época,  como por exemplo na era Vargas  passou. Assim 

como mudaram as concepções e as formas de se produzir História a escola não pode ficar na 

contramão das transformações sociais, pois vivemos em um tempo onde o conhecimento deixou 

de ser privilégio de poucos e com o acesso digital disponível, tornou-se acessível em tempo real. 

(Barbosa, 2008)  

Sendo assim, a escola tornou-se um espaço de trabalho educativo, de aprendizagem, 

mas, também, de conflitos e experimentos. Todos nós temos, além de aprender, aprender a 

desaprender, no sentido de rever práticas há muito consagradas e mudar caminhos, quando 

necessários. Isto implica em mudanças de paradigmas, de certa forma possível nos dias de hoje, 

conforme sugere a atual LDB.

Nesta direção, um dos critérios a serem observados na escolha dos conteúdos para o 

ensino de História é que esses não devem obedecer rigidamente a uma linearidade, tão comum 

nos livros didáticos. 

Para Barbosa (2008), cabe ao professor, especialmente o de História, o direito de fazer 

a seleção dos conteúdos de cada ano e segmento de acordo com a necessidade e realidade 

do seu alunado, após sondagem e avaliação diagnóstica. Organizar um currículo mais flexível, 

de forma que temas e conteúdos possam permitir a todos os alunos igualdade de acesso ao 

conhecimento histórico, desmistificando mitos e removendo distorções. Assim, os currículos 

tradicionais, operantes no Brasil, fundamentados na História Oficial, vão sendo renovados à 

medida que os debates e a pluralidade de concepções, metodologias e ideologias no ensino de 

História ganham força transformando-se em um currículo multicultural destinado a atender ao 

contexto social, político e cotidiano, entre outros, da vida da comunidade escolar. 
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FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

No momento atual, onde para se conseguir um emprego é necessário estudo e atualização 

do professor que é um agente transformador, tem que estar em alerta às mudanças  e nesse 

contexto , aberto para mudanças em sua atitude de ensinar e aprender.

O aumento de concorrentes bem capacitados,  leva o educador que já estava em estado 

inerte a buscar novos saberes para aprimorar seu conhecimento. Essa busca o leva a vislumbrar 

um mundo que estava obscuro e lhe faz ressuscitar questionamentos já esquecidos. (Horn,2003)

Apesar de citada na LDB que  as instituições normativas devem manter “programas de 

formação continuada aos profissionais da                                                         educação dos 

diversos níveis” (Brasil, 1996 art.63).

A formação continuada não é classificada e com isso torna-se sinônimo de formação 

continua, hoje  todos os profissionais da educação são encorajados a se manterem atualizados, 

prestando assim, um trabalho mais coerente em relação aos dias atuais.

Sendo que é através do trabalho que o homem socializa esses conhecimentos , ao se 

tornar transformar e criador de algo que não existe na natureza, criando um muno humano. Nesse 

sentido, o conhecimento passa a ser condição básica para  a transformação da realidade, já que 

quanto mais ele conhece o objeto real,melhor será a sua  capacidade de alterá-lo. (Andrade, 

2009)

O processo de produção da existência humana implica, primeiramente a garantia de sua  

subsistência  material com a conseqüente produção, em escalas cada vez mais complexas. 

(Saviani,1991).

O trabalho educativo pressupõe compartilhar, contemplar,de forma intencional, a produção 

dos meios de subsistência criados pelo homem durante o processo histórico vivido por ele, para  

as novas  gerações, determinando o que é essencial e fundamental para que esses novos homens 

se humanizem. É  a partir da existência da escola que o homem compreende a passagem do 

saber do senso comum ao saber descoberto pela ciência.

A sociedade passa por uma fase de transição pela busca  de conseguir estruturar um 

novo equilíbrio em relação ao seu próprio contexto. Diferentes setores da sociedade civil sofrem 

dificuldades e as soluções parecem estar distantes de  serem encontradas ou adminstradas. Ora 

por ausência de interesse político, ora por falta de alternativas que  se  sustentem e subsidiem 
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as transformações necessárias (Pimenta, 2006)

A escola é um espaço destinado à formação do homem para  o exercício de uma profissão 

que lhe assegure a sua própria subsistência e contribua com o ambiente onde ele está inserido, a 

escola além da preparação para o trabalho , é um espaço que possibilita a formação plena de um 

ser humano, já que conta com propósitos atrelados ao exercício pleno da cidadania no interior 

da sociedade.

Quando falamos em formação pensamos sempre no ato mais nobre que ai se encaixa, o 

poder de ter aprendido e apreendido algo formal 

Não como produto acabado , pronto a ser transmitido, devemos repensar o modo de 

formação, onde o sujeito é colocado como ser pensante, levando-o uma mudança no seu modo 

de pensar e agir, transformando-o num ser reflexivo e atuante na sociedades  (Pimenta, 2006)

Devemos repensar o modo de formação, onde o sujeito é colocado como ser pensante, 

levando-o a uma mudança no seu modo de pensar e agir, transformando num ser reflexivo e 

atuante na sociedade, com a globalização e a internacionalização da educação, os professores 

têm um grande desafio a superar ; estar sempre buscando a atualização  do seu meio de trabalho, 

o conhecimento.

O  docente deverá estar em constante exercício e pesquisa para formar uma educação 

sistêmica e contextualizada que  gerará um grande  espaço de informações que irá gerar uma 

troca colaborativa e não competitiva dentro dela. Quando este tem por objetivo o aprimoramento 

e a melhora do ensino e se sente incluído nas decisões coletivas, assumirá melhor seu papel de 

transformador educacional (Andrade, 2009)

CIDADÃOS AUTÔNOMOS, CRÍTICOS E REFLEXIVOS

Educar não é apenas instruir, mas oferecer uma experiência  significativa que prepare 

para a vida, ou seja a  escola não deve  se preocupar  com a formação intelectual do educando, 

mas também e principalmente, com a sua formação enquanto  ser humano ético.

Cada cidadão tem pontos de vista e posturas sobre as questões científico-tecnológicas 

que, muitas vezes, vão de encontro aos objetivos que elas apresentam. Por isso, vemos que 

uma adequada participação na tomada de decisões que envolvem a ciência e a tecnologia deve 

passar por uma negociação. (Garcia,1995)
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Ou  seja cada pessoa só consegue definir  seus pensamentos , quando a mesma consegue  

redefinir todas as circunstâncias da sua vida e desta forma  tomar atitudes  que mudem sua 

situação social de maneira consciente.

Quando levamos nosso aluno a reflexão significa formar aquele tipo de aluno capaz de 

pensar criticamente e questionar sobre os mais diversos assuntos, sendo capaz de formular um 

raciocínio crítico sobre aquilo que está acontecendo no país, no mundo e na sua comunidade. 

Desta forma, o discurso hegemônico sobre formar uma consciência cidadã no aluno 

interage com a concepção que postula a tarefa de estimular para que os alunos façam perguntas, 

questionem e se interessem por todos os temas em voga na atualidade.

Entretanto quando os alunos são postos diante de um pensamento reflexivo, isto faz com 

que  reflita com  sua realidade e se desenvolva  pela criticidade.

O discurso hegemônico percebe o aluno cidadão critico como aquele que não absorve 

tudo que o apresentam, indagando tudo aquilo que assiste ou lê. Todos concordam que ele deve 

saber se posicionar, questionar e não entender as situações atuais como sendo naturalizadas 

(Bazzo,1998)

Por  fim, quando   dispomos de circunstâncias educativas, quer seja pela História , ou 

pelo momento em que vivem  para aprimorar  o pensamento critico   dos nossos alunos , através 

do conhecimento da realidade e como os mesmos possam mudar essa realidade  com certeza 

estaremos  estaremos  criando cidadãos autônomos , críticos e reflexivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a era Vargas, foi uma época que  denotava o cresimento econômico como bandeira 

sócio partidária , foi um período em que mais houve desenvolvimento no Brasil, ou seja, saímos 

de uma constância de importadores com para produtores de riquezas, que foram transformados 

em  produtos com uma produção industrializada e solida.

Garantindo alguns direitos trabalhistas  que foram fundamentais para a consolidação das 

leis trabalhistas  brasileiras, a impulsão da indústria foi fundamental para que houvesse  tal 

garantia , sendo uma mola  propulsora  para o desenvolvimento econômico

O discurso populista de Getulio Vargas aumentou o sentimento de pertencimento a pátria, 

as coisas produzidas no Brasil  foram valorizadas , bem como suas industrias 
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A maneira de se fazer politica , inspirada nos  grandes lideres principalmente na américa 

do sul , deu-se em uma hora que precisou ser superado os dogmas  de uma politica fraca, como 

citado na velha república e também de  uma  resistência  aos comunas , torando-se assim uma 

centralidade da figura de Vargas como a solução 

Na educação  houve   uma relação  argumentativa  que expunha como parâmetro o 

ensino profissionalizante como o carro chefe  para a apreensão do conhecimento e para o 

desenvolvimento da pátria , ou seja a ideologia do  trabalho impõe  que a escola seja utilizada 

como  um isntrumento do estado , que exponha seus anseios e que  seus profissionais  no que 

diz respeito aos professores,  dialoguem com seus  alunos atendendo os interesses do estado.

Enfim , a era de Vargas na frente  do governo teve muitos avanços educacionais, tirando 

a discussão política que a apartir deste momento começou a ser     muito mais influente na 

educação  denotando características  que favoreceram a  influencia das massas  trazendo as 

questões políticas relevantes  para que  esta era se fortalecesse  impactando diretamente nas  

gerações seguintes.

. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE CIÊNCIAS ADAPTADAS PARA ALUNOS CEGOS

QUEZIA CRISTINA DE ANDRADE CAMPOS  

RESUMO

 Este artigo traz uma pesquisa de caso sobre o trabalho com aluno cego durante práticas pedagógicas de ciências, 
baseado na Publicação Institucional do MEC/SEESP 2007 sobre a Inclusão Escolar de Alunos Cegos e Baixa Visão, 
com diálogos de alguns pensadores que contribuem no entendimento desta prática. A pesquisa revelou ser possível 
a prática em laboratório de experiências que envolvam mais a percepção tátil e outros sentidos que não a visão e 
mostrou o acolhimento do aluno cego pelo grupo, como a contribuição que ambos desempenharam durante todo o 
processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-Chave: Práticas pedagógicas; Experiências de ciências; Deficiente visual.

 

INTRODUÇÃO

Nos dias atuais é crescente o número de alunos portadores de necessidades especiais 

em escolas regulares da rede oficial de ensino, mas que permanece sendo um fato novo para 

os professores do Ensino Fundamental II, o que leva a gerar “medos” e dúvidas e impulsionam a 

busca por informações para que proporcionem uma educação de qualidade para todos. 

Essa preocupação com o nível de qualidade do ensino ao incluir alunos portadores de 

necessidades especiais e a dificuldade que existe em encontrar informações sobre possíveis 

adequações levou a propor um estudo de “Práticas Pedagógicas de Ciências Adaptadas para 

Alunos Cegos”. Neste estudo estará sendo versado a abordagem qualitativa e utilizado o método 

de estudo de caso, a ser realizado com uma aluna cega, que para sua preservação darei o 

nome fictício de Rosa, do 6º ano do Ensino Fundamental II, de uma escola municipal na capital 

do Estado de São Paulo, sendo que a técnica empregada foi a observação direta intensiva 
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participante natural, e a entrevista não estruturada focalizada, procurando responder se é possível 

trabalhar experiências de laboratório com alunos cegos e se os alunos do grupo incluiriam esse 

aluno cego. Para isso, durante as aulas práticas, o campo será o laboratório de ciências e com 

isto objetivando identificar o que pode ser utilizado da publicação do MEC/SEESP 2007 e a 

abordagem de pensadores, sobre deficiência visual.

O presente artigo procura trazer contribuições para a docência dos professores de 

ciências, deixando a possibilidade de mudança de um olhar que não somente integra, mas que 

também inclua esses alunos, desenvolvendo sua autonomia e proporcionando uma educação de 

qualidade para todos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Educação Especial no Brasil tem como finalidade assegurar o direito e permanência do 

aluno especial na rede regular de ensino sem que haja perda de qualidade. Conforme mencionado 

pela LDB 9394/96 art.59, “os sistemas de ensino necessitam moldar seus currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específicos”, para atender as necessidades dos 

alunos especiais, para isso foram elaboradas Publicações Institucionais a fim de nortear o 

trabalho do educador, visando esclarecer e incentivar sua autonomia e criatividade no trabalho 

com esses alunos. Entre eles existe a publicação do MEC/SEESP 2007 sobre a Inclusão Escolar 

de Alunos Cegos e Baixa Visão, no qual consta uma informação geral para o atendimento dos 

mesmos, e no qual usaremos como base neste artigo. Esta publicação define cegueira como:

A cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais funções elementares da visão 
que afeta de modo irreversível a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, 
posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. Pode ocorrer desde o 
nascimento ou posteriormente em decorrência de causas orgânicas ou acidentais.

A perda da visão faz com que a pessoa cega utilize mais os outros órgãos do sentido, e 

isso fará com que ela tenha um desenvolvimento particular. “Cada pessoa desenvolve processos 

particulares de codificação que formam imagens mentais” (MEC/SEESP 2007). Por essa razão 

existe a necessidade de explorar recursos que priorizem esses sentidos, para Caiado os sentidos 

vão além da questão biológica, ela afirma baseada em Vygotsky, que sua construção é histórica, 

cultural e biológica, assim, a pessoa cega não se limita a exploração dos significados, pois 
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pela comunicação com o outro, ela se apropria do real ao internalizar os significados culturais 

(CAIADO, 2003, p.39).

Esse é o motivo de trabalhar com grupos durante as aulas práticas, pois possibilita a 

troca de informações e a aprendizagem de todos, e não somente do aluno cego, que começa 

a se sentir pertencente aquele grupo de alunos. Assim como, utilizar e respeitar seus saberes 

construídos procurando estimular sua autonomia durante todo o processo de aprendizagem 

proporcionando a troca de conhecimentos entre professor e aluno, gera um diálogo constante e 

consolida aprendizagens e sua reconstrução (Paulo Freire, 1996, p. 15 e p. 25).

Assim, observa-se a necessidade do professor estar aberto ao diálogo, não só com os 

alunos, mas também com a família da aluna cega, e com isso procurar conhecer melhor o universo 

dessa aluna. Além disso, a criança deficiente visual é curiosa, o que pode ser aproveitado para 

gerar o interesse e motivar sua aprendizagem, principalmente se, como a Publicação do MEC/

SEESP 2007 nos direciona, o professor procurar “conversar naturalmente e esclarecer dúvidas, 

responder questões, evitando a comunicação gestual, a fragilidade e a superproteção”. 

Outro elemento importante é o afeto, que gera um ambiente acolhedor e motiva a 

aprendizagem, para Cunha (2011, p.34 e 35) o afeto “ajuda a cognição, sendo em grande parte, 

o responsável pela qualidade e pela conservação do que é aprendido”. Uma sala em que a 

motivação ocorre através do amor faz com que as dificuldades sejam superadas, pois o professor 

acredita no aluno, que por sua vez se sente seguro para se arriscar e perguntar, além desse 

sentimento envolver a todos, faz com que os integrantes sejam afetuosos uns com os outros.

A Publicação do MEC/SEESP de 2007 nos orienta que para o trabalho com experimentos 

é necessário buscar outros meios de canais de coleta de informações, para tal além de textos 

e exercícios, foi trabalhadas dinâmicas, figuras com texturas variadas e debates, anteriormente 

às aulas práticas. Como também se fez necessário o trabalho conjunto com o serviço de apoio 

especializado, que é garantido pelo art. 58 §1º da Lei 9394 de 1996, no art. 8º da Resolução CNE/

CEB nº2 de 2001, no art. 3º do Decreto Municipal nº 45.415 de 2004. Que na Rede Municipal 

é prestada pela Sala de Apoio e Acompanhamento a Inclusão (SAAI), para a transcrição de 

roteiros de experiências para o sistema Braille, como para transcrição dos relatórios produzidos 

em Braille para nosso código de linguagem, assim como representações em relevo.

Os recursos didáticos envolveram vivencias cotidianas para que outros sentidos fossem 

estimulados (MEC/SEESP de 2007). Segundo Cunha (2011) o currículo deve ser funcional para a 
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vida prática, o que revela que a aprendizagem passará pelos muros da escola, sendo empregado 

em sua vida social, motivo pelo qual há necessidade do trabalho com materiais sensoriais.

Para o aluno cego é necessário o reconhecimento do ambiente físico, da disposição 

do mobiliário e dos materiais que serão utilizados durante as aulas práticas. Lembrando que 

atividades com diferentes cores ou que seja difícil a percepção pelo tato, serão difíceis de serem 

compreendidas pela aluna. Razão pela qual é mais conveniente selecionar práticas em que a 

aluna possa manusear e que sejam agradáveis ao tato, não apresentando risco.

As práticas selecionadas foram apresentadas à classe com antecedência, que escolheu 

a qual desejava fazer naquela semana, e versou de um roteiro explicando passo a passo o que 

deveria ser feito e os materiais necessários, como também houve a montagem dos grupos para 

tais aulas. Esse momento seria o que Perrenoud (2000) chamou de contrato didático, pois as 

regras são codificadas e existe a abertura do diálogo, importante para a formação do educando. 

O trabalho em grupo desempenha o papel de ensino mútuo ou equipes pedagógicas, 

segundo Perrenoud (2000, p.67) “o ensino mútuo permite que os alunos desenvolvam 

responsabilidade e autonomia”, pois em ciências, os alunos se envolvem em tarefas cooperativas, 

para realizar experiências.

Mesmo significativo, o trabalho em grupo se mostrou difícil, a princípio, pela falta de 

entrosamento entre os integrantes e o trabalho individual que realizavam, pois não estavam 

acostumados a fazê-lo. Talvez fosse mais produtivo eleger uma ou outra pessoa em que a aluna 

especial já tivesse estabelecido laços de amizade. 

Durante as práticas houve a necessidade de incentivar o grupo para que todos 

cooperassem e que a aluna especial participasse ativamente da realização dos experimentos, 

pois ela compreende melhor se manusear. Foi essa interação que permitiu que chegassem aos 

resultados dos experimentos, como também ao questionamento dos mesmos. Assim, praticavam 

o sentido de cidadania, buscando sua autonomia, se tornando críticos e sujeitos que conhece 

(Paulo Freire, 1996).

As atividades se tornaram mais significativas, quando um aluno do grupo descreveu o 

que estava acontecendo para que a aluna especial se integrasse do que é visual, e a aluna cega 

explicou os resultados dos experimentos, assim como todos elaboraram o relatório do que foi 

feito na aula prática e o que aprenderam. Este registro revelou o que realmente assimilaram e o 

que o educador deveria intervir em aulas posteriores.
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Não é conveniente pensar somente na limitação de alunos especiais, e sim se existe a 

possibilidade de realização da prática. Rosa em uma das aulas comentou que fazer bolinha de 

sabão foi a experiência que mais gostou, e que foi fácil compreender que o ar ocupa espaço. 

Em experiências que requerem mais habilidade, também são possíveis de serem 

realizadas, sendo indispensável à presença de um colega para ajudar, quando solicitado. Pois 

essa aluna é bastante esforçada e deseja sempre superar suas limitações, quando incentivada, 

se sente a vontade para dizer o que está atrapalhando e o que gostou.

Não é difícil perceber que quanto mais se trabalha a autonomia e a criatividade dos 

alunos, mais participativos e dinâmicos se tornam. Isso facilita o trabalho docente e propicia a 

aprendizagem significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas pedagógicas adaptadas para alunos cegos apontaram ser eficazes quando 

priorizam a percepção tátil do educando, estimulando os sentidos; sendo atreladas a um currículo 

funcional, que vivencia o cotidiano e os saberes já apropriados, para que mediante esses construa 

e reconstrua outros.

Este novo olhar requer atenção para que não atue de forma superprotetora, inibindo a 

ação do aluno, mas incentivando sua autonomia para que leve seu aprendizado para fora dos 

muros da escola. Para tal, percebe-se que o trabalho com materiais sensoriais, o estimula a 

reconhecer estruturas que permitem sua desenvoltura em classe. Permitindo a autoconfiança do 

mesmo durante todo o processo de ensino-aprendizagem.

As escolhas apropriadas de experimentos os ajustando a duração das aulas, permite 

a todos a capacidade de realizarem as atividades propostas, impedindo a exclusão do aluno 

especial pelos colegas do grupo, que passam a interagir com ele, permitindo que este se 

sinta confiante para se arriscar. O uso de roteiros em Braille detalhando os experimentos com 

representações gráficas em texturas variadas e com um tamanho adequado, para que o aluno 

compreenda o que quer dizer cada parte da figura – por isso é necessário ter uma legenda – é 

essencial para o entendimento do que deve ser feito. Assim como desenvolver os experimentos 

atrelados ao conteúdo trabalhado em sala de aula, aponta uma sequência lógica e produtiva ao 

aluno especial, da mesma maneira, utilizar vários meios de informação, mas os adaptando a ele, 
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e lembrando que este tem um tempo próprio para a realização das atividades. Sendo o papel 

do professor fundamental nesse processo, pois media conflitos, ouve e interage com os alunos 

de forma afetuosa, isso faz com que sejam atenciosos uns com os outros, proporcionando um 

ambiente acolhedor para o aluno especial. 

Este trabalho indicou que a aprendizagem do aluno cego requer uma crença por parte 

do educador, que ao internalizar que o educando é capaz, passa a “ver” este aluno e não mais 

sua deficiência, utilizando de sua criatividade para buscar meios de proporcionar a todos uma 

educação de qualidade. Razão pela qual existe a clara necessidade de mudança de atitude 

não somente por parte dos professores, mas da gestão escolar e funcionários, pois o trabalho 

conjunto da equipe é a garantia de uma educação mais democrática e eficaz.

Fica ainda uma proposta de ampliação de cursos aos professores da Rede Pública de 

Ensino, que mediante a tantas indagações, desejam se apropriar de novos conhecimentos a fim 

de desenvolver as potencialidades de seus alunos especiais sendo, portanto fundamental que 

Governos e Estados permitam a estes a participação à tais cursos presenciais ou a distância 

em horários variados de turno, ou aos sábados, para que possam somar ao grupo que já vem 

inquieto, buscando inovar seu trabalho em sala. 
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INFLUÊNCIAS DO MEIO SOBRE O DESENHO INFANTIL

RAVANELI MARIA COSTA DA SILVA

RESUMO

No presente artigo foi escolhido o  tema:a criança e suas representações gráficas por abranger a arte como expressão 
implícita principalmente na primeira infância na qual a arte é manifestada pela criança espontaneamente,revelando 
desde o prazer pelo ato de desenhar em si,e os significados destas representações que por sua vez podem conter 
diversos significados. 

Palavras-Chave: Desenho Infantil; Representações Gráficas; Criança; Expressão.

 

INTRODUÇÃO

O tema da presente pesquisa é: a criança e  suas representações gráficas. 

Refere se a arte de desenhar, e o processo de investigação sobre os desenhos  elaborados 

na infância e seus traços, são varias as indagações a cerca do tema.

O que isso pode representar nas vivencias, se trás consigo alguma mensagem para 

interpretação de mundo ou apenas prazer pelo ato do movimento no papel.

Partindo dessa perspectiva de pesquisa é pertinente questionar:

 Em que momento o desenho da criança revela suas vivencias e percepção de mundo?

Diante desse questionamento abre se  caminhos para novas investigações auxiliando o 

professor a adquirir informações sobre sentimentos, anseios e vivencias constituídos nessas 

representações gráficas ou até mesmo prazer apenas pelo ato de desenhar. 

Os principais objetivos dessa pesquisa são:

Abordar as artes visuais como um dos campos de aprendizagem para a vida.
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Reconhecer o desenho infantil e seus significados auxiliando o professor em suas práticas.

Abordar as dificuldades do professor em lidar com a arte em específico o desenho da 

criança.

Investigar sobre o pensar da criança enquanto desenha.

As ferramentas utilizadas nessa  pesquisa serão de referenciais teóricos bibliográficos e 

documentais assim como pesquisa de campo em escolas de educação infantil vivenciando as 

práticas do professor e sua visão sobre o desenho da criança. Os principais autores utilizados nos 

referenciais teóricos pesquisados são:Florence de :Meredieu(2006) Georges-Henri Luquet,(1927)  

Viktor Lowenfeld (1977),Edith Derdick(1989),Jean Piaget(1978) e Lev Vigotsky(1988) e (RCNS)

Referenciais Curriculares para educação infantil(1998).

A abordagem de pesquisa será qualitativa e quantitativa, e as fontes utilizadas serão livros 

e materiais da internet como artigos e abordagens sobre o tema.

Dentre essas,a representação aqui  será destacada  a representação gráfica ou elaboração 

de um desenho infantil,sendo ele presente em todos os momentos da infância trás consigo também 

manifestações das vivencias, portanto se faz necessário aprofundar nas observações  desses 

traços principalmente na infância,pois é nessa fase da vida que se encontra uma percepção de 

mundo rica em informações que podem contribuir na formação humana no seu desenvolvimento 

integral. 

As pesquisas do presente tema afirmam sobre a importância das manifestações artísticas 

pois sabe-se que a arte é o instrumento que  explora sentimentos de várias formas e através de 

inúmeras maneiras seja na dança,poesia,artes plásticas  ou na música como manifestação de 

sentimento sendo destacada nesta pesquisa a arte gráfica infantil.

INFLUÊNCIAS DO MEIO SOBRE O DESENHO INFANTIL

Por mais que pareça ser seja tão pequena,é a educação infantil tão grandiosa no alicerce 

da formação humana e do conhecimento de mundo.E o desenho com certeza é o ponto de 

partida que se dá nos primeiros rabiscos,andando junto com a brincadeira. 

Muitas vezes os professores determinam as cores escolhidas pelas crianças destacando 

a cor certa para cada coisa,assim inibindo a criatividade de criar o próprio mundo.

Talvez o que se falta ainda é sensibilidade,visão e audição,pois uma criança tem muito 
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a ensinar,muito mais do que aprender,pois seu  universo é vasto,é colorido,é artístico,porém a 

sociedade interfere nesta criação como o caso da mídia por exemplo.

Uma das questões levantadas também por Meredieu(2006)é a influencia da mídia sobre 

o desenho da criança,cores,personagens são inseridos também no inverso infantil segundo ele 

o universo da criança muito cedo é modelado pela mídia.

 A linguagem publicitária encontra,pois uma linguagem carreagada de imagens próximas 
a da criança .Fato significativo,as emissões televisadas mais apreciadas....não é ,pois,-
surpreendente que o desenho seja povoado por heróis de novelas ou de historias em 
quadrinhos e a imprensa infantil e o desenho animado desempenham aqui um papel in-
contestável(Meredieu p.108 e 109)

O autor afirma que a mídia é responsável também pela construção de significações do 

desenho infantil,mas ele destaca bem que a escola muitas vezes ignora esta “cultura pobre”isto 

implica segundo o autor uma revisão sobre o próprio conceito de cultura(e de seu estatuto na 

civilização de massa),esta cultura pobre é o que constitui e desenvolve a mentalidade infantil,ela 

age mais sobre a criança mais profundamente que pelo adulto.

O desenho tem  um aspecto um tanto vasto porque há influencia sobre elementos do 

meio inseridos como repertório de representação infantil:ex:boneco,árvore,navio o desenho é na 

verdade um conjunto de estereótipos culturais marcados pela ideologia ,classe social e tempo. 

As pesquisas bibliográficas,documentais e de campo vem mostrar que uma das principais 

funções do desenho no desenvolvimento infantil é a possibilidade que oferece de representação 

da realidade. Trazer os objetos vistos no mundo para o papel é uma forma de lidar com os 

elementos do dia a dia .

Sim é evidenciado a presença de significados nos desenhos infantis,mas o que pode ser 

observado não é apenas isso,mas sim a leveza,e a naturalidade que se dá a esse fazer artístico 

e primórdio,tão importante quanto na pré história,são inúmeros os registros que podiam ser 

expostos nesta pesquisa e com certeza seria uma abertura a novas questões .

A resposta da referente pergunta nos amplia a mais indagações, pois não é apenas 

identificar em quem momento da infância a criança atribui significados a eles,é muito mais 

do que isso,é a necessidade de expandir novos olhares para arte gráfica como libertadora e 

criadora,quando se cria re reflete sobre e isso é essencial na infância,então fica evidenciado em 

toda a pesquisa que os autores trazem seus posicionamentos,com um questionamento comum, 
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sobre o seu olhar em um conjunto de fatos que determina a construção e ampliação dos traços 

infantis,e o quanto esses traços podem representar para a  vida ampliando ou limitando a.  

As pesquisas demonstraram o quanto se faz necessário observar o desenho não apenas 

como produto final mas a sua construção,pois nele está inserido durante o desenvolvimento a 

linguagem,e essa construção determinante para o entendimento,portanto a linguagem da criança 

e a escuta do professor se faz essencial nessa construção. 

Que o desenho infantil possa ser encarado como uma língua,eis ai algo que ,até uma aná-
lise mais ampla,permanece no terreno hipotético,ou melhor,metafórico.Não se pode negar 
que ele constitui “um sistema de signos”,mas quanto,a saber,quais são as propriedades do 
signo gráfico infantil,isso é outra questão que permanece aberta e que demanda estudos 
precisos(Meredieu p.18)

Nos dias atuais sabe se que a arte é fundamental principalmente na primeira infância,pois 

a arte liberta e trás significado para vida,a arte é criativa e importante para cognição, e motora 

ela é provocadora e questionadora,ela comunica sem necessariamente possuir palavras,é uma 

amplitude do universo e do ser,e mais profundo no ser infantil,ou no alicerce  da vida. Conforme 

citado pelo autor a cima  e em vivencias nas unidades escolares é comum observar nas escolas 

a oferta de desenhos já prontos,de limitação do papel,percebe se muitas vezes uma grande 

disponibilização de materiais artísticos porém pouco uso das mais variadas formas.

Entende se que a criança limita-se ao que lhe é oferecido,aquela criança que até então 

antes da vida escolar tinha o “mundo” ao alcance dos seus movimentos,ao invés de serem 

ampliados ao decorrer da vida,vem sendo cada vez mais limitado do seu alcance,minimizado e 

até mesmo retirado de suas experiências anteriores.

 Ao decorrer do tempo essa falta vem se refletir em determinadas situações em dificuldades 

de expressões  gráficas simples,ou seja observa-se uma arte gráfica “engessada”,pequena,limitada 

onde se desenha o que o outro quer ver não a expressão em si ,o que também não significa 

que não deva haver uma  instrução do professor e acompanhamento,mas  um diálogo com as 

individualidades,respeitando sim as propostas curriculares mas ampliando as significações para 

a criança.

Existem várias questões e a necessidade de aprofundamento voltado a esse 

questionamento,pois a arte gráfica é mais do que apenas rabiscos no papel muitas vezes são 

vozes sem palavras.
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Diante desses fatos,percebe se a necessidade de ampliar o conhecimento dos 

educadores,com formações parar entender a criança e suas representações gráficas. 

Portanto é necessário retornar a relevância do desenho e sua intenção 

pedagógica,desenvolvendo e ampliando a criatividade estimulando a imaginação de diversas 

maneiras, levantando também observações sobre esses registros.

As afirmativas a cima só vem demonstrar o quanto a arte gráfica  é enriquecedora,mas 

anda numa “contra mão “sendo empobrecida,o que justifica porque paramos de desenhar.

As pesquisas  vem demonstrar  que a escola precisa desenvolver formas de envolver 

a arte de uma forma agradável,com estímulos e provocações para que promova interesse em 

prosseguir naquela perspectiva de mundo que seu tem na infância,pois a imaginação vai muito 

além do que lhe é imposto,e a arte de um modo geral é o que dá a liberdade de voar nesse céu 

imenso que é a vida,mas que vem faltando diante das pesquisas um impulso para ir além.

O tempo e o espaço propõe limitações que estarão presentes por toda vida,por algo que 

não foi ampliado naquele momento em que o mundo não tinha limites para o ato de expor 

as grafias no papel que cada vez mais foi sendo reduzido e diminuído,porém não  foi extinto 

pois ainda há professores que estão procurando se adequar a essa nova  visão de mundo 

acrescentando na vida da criança,e que isso pode ocasionar na formação de um individuo não 

somente escolarizado,mas critico e pensante todavia transformador e questionador. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente tema que delineou a pesquisa e toda investigação das práticas pedagógicas 

em instituições de ensino,especificamente infantil,sobre o tema o grafismo infantil,abriu novos 

olhares rumo a outros questionamentos pertinentes ao tema,tanto os autores como as fontes 

documentais vem salientar a uma certa urgência,sobre a escuta e olhar sobre o desenho da 

criança,respeitando seu desenvolvimento e anseios,sentimentos,pensamentos e criatividade.

A pergunta que se fez no inicio desta pesquisa não teve uma resposta concreta,pois como 

citado pelos autores anteriores o desenho da criança possui um direcionamento livre,mas que o 

meio determina o direcionamento.

Por exemplo a influencia da mídia,e também no oferecimento de desenhos já prontos 

oferecidos pelos professores,pois a expressão torna se limitadas devido a falta de liberdade de 
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escolha das crianças.

Porém,existem ainda instituições que respeitam os espaços e vivencias das crianças,assim 

como professores que sabem o quanto é essencial essa manifestação artística durante a infância.

O desenho até então manifestado por códigos que contribui para o avanço da linguagem 

e da escrita,porém como ressaltado anteriormente deve se haver e apropriar se do assunto 

aprofundamento,para evoluir e não “empobrecer” o desenho da criança.

O que acontece é uma cultura atrás das manifestações artísticas,e uma minimização 

e redução na importância ,sendo impostos e não construídos,e quando elaborados não são 

questionados e portanto  não dando oportunidade para se saber o que se desenhou,

A escuta tem quem ser priorizada para que a linguagem ganhe espaço e que ocorra 

o desenvolvimento não apenas para aprendizagem,mas para o conhecimento de si 

progressivamente,expressivamente contextualizando a realidade de uma forma criativa ,ampliando 

para a vida se libertando,despendendo de estereótipos ,se o desenho possui significado,sim ele 

possui e é determinante a cada fase do desenvolvimento,ampliando-se conforme ao que lhe é 

proposta,a criança já uma artista por natureza,ela se expressa e se movimenta,tem o mundo ao 

seu alcance até que o universo adulto adentre em suas vivencias limitando as a fazerem muitas 

vezes’’ bem feito e bem elaborado”apenas para agradar aos olhos de quem ver.

Esta pesquisa vem abrir a novos questionamentos sobre as tendências da evolução gráfica 

infantil nos espaços escolares e na formação dos professores,para  que sejam constituídos não 

novos artistas apenas percussores da arte mas construtores e críticos do fazer artístico.

È importante ressaltar que durante o percurso dessa pesquisa ouve uma escuta também 

a diversos professores de convivência do dia a dia,o que faz compreender a falta de sentido que 

se dá muitas vezes pelo fazer da criança,pela sua exploração de mundo e cores quando,em 

algumas vezes foi presenciado falas da seguinte forma:

“Mas por que você pintou a árvore dessa cor,observa e veja a árvore é dessa cor que você 

pintou?”fica evidente que o professor prefere mesmo ver a beleza estética,deixando a parte a 

expressividade em si da criança,não que ela não precise observar para representar,o que venho 

afirmar aqui e questionar é até que ponto o desenho infantil está realmente fazendo sentido,tanto 

para criança quanto para o adulto no caso o professor?

Entretanto ao durante o percurso também houve interesse de professoras de educação 

infantil ,quanto a instituições em levar este tema para formação de professores,pois é realmente o 
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que está faltando formação e aperfeiçoamento para entender esse mundo tão simples porém tão 

complexo na infância quanto o desenvolvimento da linguagem gráfica como uma das dimensões 

de expressão da arte.

Como propostos nos objetivos essa pesquisa veio a trazer novos olhares,possibilitando e 

dando abertura a pesquisas posteriores referente ao tema.

Conclui-se que a arte como um todo é de fundamental importância para o ser 

humano,tratando do desenho infantil,os referenciais teóricos demonstram que o meio como um 

todo tem influencia sobre esta formação e compreensão de mundo,mas que ainda tem se muito 

a alcançar.

Foi uma pesquisa enriquecedora e construtiva  que trouxe indagações e reflexões sobre o 

tema que até então não eram previstos para a seguinte construção desse tema,que foi ganhando 

maiores configurações e informações mais aprofundadas porém muito amplas para se definir 

apenas nesse trabalho,é um leque que se abre e dá abertura á novas pesquisas.
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A FORMAÇÃO DO DOCENTE

RENATA ALVES BEZERRA

RESUMO 

Este artigo apresenta como objetivo principal uma breve caracterização da docência universitária, expondo aspectos 
importantes da formação para a docência e desta forma indicar alguns nortes para a formação de professores 
universitários. Através da pesquisa bibliográfica temos como foco no decorrer do trabalho, orientar trilhas para a 
formação do docente de nível superior, aquele professor que atua em instituições de educação superior. Buscamos 
descrever os pontos que representem a prática deste profissional no âmbito Universitário. O trabalho está dividido 
em capítulos. Que tratam desde a educação brasileira num contexto geral, como também das especificidades 
da educação superior em nosso país, e dando sequência adentramos no foco da formação do docente de nível 
superior e discutimos assim algumas práticas em sua atuação. Por fim, apresentamos a conclusão das reflexões 
feitas durante a pesquisa apresentada que nos deixa claro que a docência na educação superior exige hoje que se 
destaquem tanto os retrocessos e impasses quanto possibilidades de avanço que a área vive.

Palavras-Chave: Docência; Universidade; Alunos. 

INTRODUÇÃO

Este estudo foi realizado com o objetivo de aprimorar o conhecimento sobre a docência 

universitária, apresentando seu processo histórico, assim como o da educação de forma geral 

em nosso país. Também no decorrer do trabalho, apresentaremos tópicos sobre aspectos da 

trajetória da formação do docente. A pesquisa busca analisar, a partir da análise do contexto 

histórico, como se deu em nosso país o andamento do ensino superior e à docência nesta etapa 

de ensino.

A pesquisa justifica-se a partir da necessidade do docente universitário construir e refletir 

sobre as práticas pedagógicas que transcorrem na Educação de Nível Superior a fim de causar 

ressignificações que aperfeiçoem os conhecimentos dos docentes desta etapa de ensino 
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ampliando os saberes na construção dos estudos necessários para tal. 

O processo educativo na contemporaneidade requer de todos os envolvidos na educação 

possam transmitir um leque amplo de sujeitos sociais um conjunto de conhecimentos, sobretudo 

atendendo às questões que envolvem as particularidades, as diferenças de cada um, até porque 

temos que pensar e realizar uma educação para todos, sem incentivar que esses estudantes 

se tornem apenas uma massa amorfa, sem história, sem cultura e sem rosto. Portanto produzir 

educação é produzir no contexto global, atendendo à diversidade de cada envolvido no processo 

de ensino-aprendizagem e considerando que esse processo é dinâmico e bastante mutável.

Os diferentes momentos históricos da educação brasileira foram marcados pela busca de 

uma educação de qualidade e universalização do ensino.

Acreditamos que o objetivo da educação é promover a formação e o desenvolvimento 

humano em todas as suas dimensões e desta forma, impulsionar o progresso social, sendo a 

educação um meio essencial para a constituição da cidadania e para assegurar a inclusão social. 

O governo, ao reafirmar a urgência da construção de uma escola inclusiva, cidadã, 

solidária e de qualidade social para todos, assume o compromisso com a implementação de 

políticas indutoras de transformações significativas na estrutura da escola, na reorganização 

dos tempos e dos espaços escolares, nas formas de ensinar, aprender, avaliar, organizar e 

desenvolver o currículo, e como trabalhar com o conhecimento, respeitando as singularidades 

do desenvolvimento humano. 

Portanto, para inserir-se no processo global de transformação a educação precisa 

transformar-se inteiramente, e isto só se concretizará à medida que conquistar sua autonomia.

As ações de cada educando, seja em qual for o nível de ensino, são simultaneamente 

individuais e únicas porque são formas de ser e estar no mundo, sempre constituindo e 

aperfeiçoando sua subjetividade, e coletivas, na medida em que são contextualizadas e situadas 

histórica e socialmente. Movidos por intenções, desejos, emoções provocadas por outras ações 

realizadas por nós mesmos ou por outros num contínuo processo de simbolizações.

As políticas educacionais brasileiras, organizacionais e curriculares são portadoras 

de intencionalidade, ideias, valores, atitudes e devem ser entendidas no quadro mais amplo 

das transformações econômicas, políticas, culturais e geográficas que caracterizam o mundo 

contemporâneo. 

As leis devem estar a serviço da democracia, da justiça, da solidariedade, dos interesses 
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de grupos e culturas particulares. 

O papel da universidade é crucial na possibilidade de dimensionar novos conhecimentos 

a todos os educandos que ingressarem neste nível de ensino. Morin (2011, p.88) situa a 

universidade como lugar da “problematização”.

Sabemos que a população atendida nas universidades públicas mudou no decorrer da 

história da educação brasileira. Camadas excluídas socialmente estão, gradativamente, tendo 

a possibilidade de ingressar no mundo acadêmico e de melhorar sua situação socioeconômica. 

Os pais, de forma geral, acreditam que a aquisição do saber escolar possibilita a melhoria das 

condições de vida e tentam, na medida do possível, incentivar os seus filhos a seguirem este 

caminho, por mais difícil que seja. 

A principal qualidade da escola, como sendo direito de todos e dever do Estado, é possibilitar 

as amplas camadas da sociedade o acesso aos bens culturais acumulados ao longo da história, 

socializando a cultura. A educação deve ser entendida como fator de realização da cidadania, 

na luta para superação das desigualdades sociais e da exclusão social. A verdadeira educação 

de qualidade é aquela mediante a escola promove, para todos os estudantes, o domínio dos 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas. 

A escola deve investir para que seus educandos sejam capazes de interferir criticamente 

na realidade para transformá-la, e não apenas para integrar o mercado de trabalho. É função da 

escola, capacitá-los para se engajarem na luta pela justiça social.

Sabemos que a universidade é uma instituição social com mais de quinhentos anos de 

história, que desde sua origem possui um caráter inovador, inquietador e revolucionário. Contudo, 

diante dos avanços inestimáveis da sociedade, é fundamental que se resgate a função primordial 

das universidades, seu caráter civilizatório, promotor de valores culturais, morais e intelectuais.

Nossa principal hipótese é que a universidade é capaz de realmente levar o conhecimento 

necessário aos seus alunos. 

Desta forma, a docência no nível superior de ensino deve proporcionar o desenvolvimento 

e a implementação de estratégias de ensino que possibilitem a integração e a transformação de 

seus educandos no sentido de levá-los a protagonizarem mudanças positivas no contexto social 

em que vivemos, e que se encontra em pleno desenvolvimento em nosso país. 

Neste caso devemos concordar que na docência universitária “a inovação no ensino é um 

movimento de criatividade e gera atividade dentro do processo que denominamos de planejamento 
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educacional: é constituída pelas noções de sistema, interação, organização, ordem, desordem, 

ser e existência” (MORIN, 2005, p.??). Morin (2004) apresenta ideias que podem contribuir para 

o educador redefinir a sua posição nas instituições de ensino nas relações com os estudantes, o 

currículo, as disciplinas e a avaliação.

Este artigo se utiliza de um método bibliográfico de pesquisa, e recorremos a autores com 

Morin (2004), entre outros, a fundamentação teórica, que deve nos possibilitar conhecer mais o 

tema, discutir o assunto e nos aproximar de nossas hipóteses.

Dividimos o trabalho em cinco partes. Na primeira tratamos sobre a introdução do 

trabalho, parte está em que discursamos um breve relato sobre o trabalh0 levando o autor, a 

saber, do que se trata o trabalho, na segunda parte, que se refere a esta, explicamos sobre o 

método utilizado na pesquisa, já a terceira parte é a mais extensa, esta trata da pesquisa em 

si, iniciando com uma abordagem sobre a educação brasileira de forma geral, passando pelas 

especificidades da educação superior no Brasil, assim como também as particularidades do 

processo de democratização do ensino universitário tanto no sistema público quanto no privado.

A continuidade da terceira parte do trabalho se dá quando adentramos o assunto específico 

da docência universitário, seguindo da formação destes docentes a questão da pratica em sala 

de aula.

Já na quarta parte concluímos esta pesquisa salientando fatos relevantes a mesma e 

assim apresentando as considerações finais sobre o estudo.

A finalização do trabalho se dá através da bibliográfica pesquisada e apresentada no 

trabalho.

A FORMAÇÃO DO DOCENTE

 Nesse artigo, refletiremos sobre a universidade e sua responsabilidade na formação do 

licenciando. Sendo assim, precisamos nos questionar sobre qual a função da Educação Superior. 

Para Morin (1996):

A universidade conserva, memoriza, integra, ritualiza uma herança cultural de saberes, 
ideias, valores; regenera essa herança ao reexaminá-la, atualizá-la, transmiti-la; gera sa-
beres, ideias e valores que passam, então, a fazer parte da herança. Assim ela é conser-
vadora, regeneradora, geradora. (MORIN, 1996, p. 81). 
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A atribuição da universidade está vinculada ao caráter de instituição que coordena, mantém 

e discorre os saberes, a partir de uma oferta no âmbito cultural. Este direciona a compreensão 

de valores morais e éticos, dentre outros. Cabe à universidade examinar e reorganizar, por meio 

de estudos e pesquisas, esses saberes, elaborando novas articulações e novos conhecimentos, 

que sejam significativos para a sociedade como um todo. O papel da universidade é crucial na 

possibilidade de dimensionar novos conhecimentos.  

Cachapuz (2002 apud NETO, 2002, p.123) afirma que:

À universidade precisa redefinir sua inserção sociopolítica e cultural, caminhando para 
novamente comprometer-se com a formação de profissionais preparados para o exercício 
de sua função, e entendendo a finalidade do ensino universitário, como um ensino que 
garante compreensão de procedimentos necessários ao profissional. (CACHAPUZ, 2002, 
P.119 apud NETO, 2002, p.123)

Desse modo, temos que se pensarem espaços para a formação superior, que garantam 

aprendizagens sobre os procedimentos técnicos metodológicos indispensáveis para o exercício 

da docência, associados às reflexões sobre o trabalho e claro, sobre as relações desse professor 

que está chegando à sala de aula. 

Outro fator a ser considerado, é o caráter investigativo da universidade, como a pesquisa 

e a investigação, podem dar suporte ao universitário para que este se aproprie do conhecimento, 

e como o ensino presente nas universidades pode contribuir com as pesquisas. Ela expressa a 

vontade de encontrar, nos cursos de formação de professores, uma nova articulação e um novo 

equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito do ensino e os 

saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas. 

Até agora a formação para o magistério esteve dominada, sobretudo pelos conhecimen-
tos disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente em uma redoma de vidro, 
sem nenhuma conexão com a ação profissional, devendo, em seguida, serem aplicados 
na prática por meio de estágios ou de outras atividades do gênero. Essa visão disciplinar 
e aplicacionista da formação profissional não tem mais sentido hoje em dia, não somente 
no campo do ensino, mas também nos outros setores profissionais (TARDIF, 2012, p. 23). 

Todos os personagens desse ambiente são de extrema importância para garantir o ensino, 

mas o docente é a figura que dentro da escola atua como o mediador que colabora com o 

educando na aquisição do conhecimento. 

Souza (2011. p. 35) fala sobre a deficiência na formação dos professores. Segundo ela, 
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uma educação tradicional, que muitas vezes é resumida em aulas sem criatividade. Sem o 

envolvimento da turma, normalmente com escritas no quadro e exposição do conteúdo por parte 

do professor. Esse modelo de aula acaba desestimulando o educando, que em geral, estuda 

em horário noturno e chega à escola cansado de um dia de trabalho. O que, em muitos casos, 

culmina na desistência do mesmo. 

Seguindo nesse pensamento, observa-se a formação docente não apenas com um olhar 

sob o agora, mas apropriando-se de uma realidade que vem sendo construída já há algum tempo. 

Santos (2013), faz um breve apanhado sobre a formação docente a partir dos anos 60, 

apontando para a mudança nos parâmetros utilizados para se analisar o papel do professor:

Nessa época, o olhar estava voltado para a relação entre o processo de ensino e os produ-
tos da aprendizagem. Isso justificava a elaboração de métodos de alfabetização tais como: 
método fônico, alfabético, silábico e as avaliações com a finalidade de aprovar ou reprovar 
os educandos, privilegiando e enaltecendo uma ideologia meritocrática, capaz de excluir 
abertamente os educandos que por diversos motivos não apresentavam como resultado 
das provas e exames os produtos esperados da aprendizagem. (SANTOS, 2013, p.54)

Para um maior controle do que ocorria em sala de aula, aplicava-se a proposta de currículos 

padronizados que conduziam os professores a oferecer aos educandos conteúdos estabelecidos 

previamente, distanciando-se, assim, a turma de alcançar a independência intelectual. 

Esse modelo de ensino aplicado durante e depois dos anos 60, dispensa as experiências 

de docente e educandos. 

Analisando a estrutura do ensino nas escolas brasileiras, ainda se localiza um ensino 

que dispensa experiências e subjetividade dos envolvidos na ação, propiciando a formação dos 

chamados “professores tradicionais”, que não foram estimulados a refletir sobre sua prática 

docente, sobre o fazer profissional e as demandas que o mesmo impõe. Esses professores 

ensinavam de acordo com o que eles acreditavam ou de acordo com o que era comum de se 

fazer em determinada época. Atualmente, observa-se, como já foi mencionado, professores que 

na sala de aula apostam em dinâmicas que eles presenciaram no passado, quando eram alunos, 

e isso gera uma repetição de modelos tradicionais de ensino. 

A sociedade atual e o educando que chega às escolas exigem uma ruptura com esses 

modos tradicionais, abrindo espaço para uma nova configuração das práticas de ensino. Nesse 

ínterim, situa-se a responsabilidade da universidade em garantir que os formandos já saiam da 

mesma com esses conceitos minimamente situados e definidos. Quanto à prática docente, o que 
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se vê, é que essa é uma atividade com muitas complexidades envolvendo um agrupamento de 

competências, que são aumentadas no decorrer do exercício de sua função. 

A docência exige saberes de diferentes campos, sendo que, os mesmos são elaborados 

e ressignificados. Com o passar do tempo, acabam fazendo parte da constituição do sujeito 

professor. É um processo empírico que se constrói interligando muitos aspectos importantes 

para dado momento de ensino. Já na formação inicial dos professores, os conhecimentos são 

organizados de forma fragmentada e disciplinar, mostrando o conhecimento como algo dissociado. 

É difícil que a aprendizagem seja proveitosa, uma vez que os seres humanos aprendem de forma 

integrada, pois sua mente articula vários saberes prévios para fazer a acomodação de um novo 

saber, mas os professores são formados de modo fragmentado. 

Para Nóvoa (1995):

A formação deve estimular uma perspectiva crítico- reflexiva. Essa formação demanda um 
pensamento autônomo, que leva a construção de uma identidade profissional. A possibili-
dade desse pensamento autônomo só acontece devido às mudanças na forma de pensar 
a prática docente, a atuação do professor e dos educandos dentro dessa mesma prática. 
(NÓVOA, 1995, p. 25) 

Ainda para Nóvoa (1995, p.28), “a formação passa por experimentação e inovação, que 

deve ser usada sempre dentro dos parâmetros de uma consciência crítica”.

E se temos que ter uma aprendizagem que leva o educando à um pensamento criticista, 

temos que mudar a forma de ensinar. 

O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO DOCENTE

Ao longo de sua experiência, a universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento 

profissional E na construção da identidade do docente. Esta formação deve representar um 

espaço de crítica e de reflexão coletiva, desde que o professor em formação seja levado a 

analisar sua própria prática, tendo como meta a construção de novas proposições para a ação 

educativa.

Sendo assim, o docente de ensino superior deverá participar de situações de aprendizagem, 

que ampliem os horizontes da informação e do conhecimento, facilitem o acesso a manifestações 

culturais e que ele saiba conduzir as tecnologias, estando atento para as políticas públicas 
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destinadas ao setor educacional; além de ter conhecimento das condições de trabalho e ser 

capaz de atuar na prática pedagógica de modo autônomo, frente aos conflitos, impasses próprios 

da profissão e compreender a formação contínua como meta após a conclusão do curso.  

É na ação refletida, e na dimensão da sua prática que o docente pode ser agente de 

mudanças nas escolas e na sociedade. 

A escola neste contexto passa a ser vista como ponto de partida e de chegada para a 

formação inicial do professor, visto que é na prática pedagógica que o professor refletirá sobre 

os saberes adquiridos na universidade. 

Para tanto, a formação deve ser vivenciada em parceria com a prática docente, para que 

o professor possa superar os desafios de tornar-se um profissional intelectual, reflexivo e crítico. 

Para Schön (1997, p.69) a utilização do conceito “reflexão na ação”, propicia ao professor 

a reformulação de suas ações no decorrer de uma intervenção profissional e, a realização da 

“reflexão sobre a reflexão-na-ação”, possibilita a investigação de sua prática de ensino, levando-o 

a transformação. 

Nesse sentido, Schön (1997, p. 87) nos afirma que o:

[...] desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto institucio-
nal. O professor tem de se tornar um navegador atendo à burocracia. E os responsáveis 
escolares que queiram encorajar os professores a tornarem-se profissionais reflexivos de-
vem criar espaços de liberdade tranquila onde a reflexão seja possível. (Schön, 997, p. 87)  

Estes são os dois lados da questão – aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da 

escola um lugar no qual seja possível ouvir os alunos – devem ser olhados como inseparáveis. 

Nessa perspectiva, a formação só será completa, quando esses profissionais forem capazes 

de efetivar uma prática pedagógica que favoreça a produção intelectual do conhecimento, 

valorizando a aprendizagem do aluno como parceiro desta construção. 

Os professores devem tornar-se profissionais reflexivos, criando espaços de liberdade e 

autonomia no qual a reflexão seja um processo possível.

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

A formação do professor universitário tem sido alvo de muitos debates no mundo inteiro 

pelos pesquisadores que tem o professor como objeto de estudo. Uma das questões que 
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costuma nortear as discussões é o processo de preparação desse profissional para atuar no 

ensino superior. 

Durante muito tempo, por volta dos anos 70, exigia-se apenas do futuro professor de ensino 

superior uma boa atuação como profissional da área. O que segundo Carvalho (1992, p.72) “o 

autodidatismo dos primeiros docentes universitários contribuiu para o surgimento de professores 

improvisados, repetidores do conhecimento e sem formação pedagógica”, ou seja, os docentes 

universitários até bem pouco tempo atrás, com algumas exceções, somente possuíam o curso 

de graduação, requisito para ingresso na carreira do magistério universitário. 

Hoje, o que normalmente acontece é que o professor universitário usa o espaço que 

ocupa nos cursos de pós-graduação (mestrado), para refletir sua prática, e aqueles que forem 

contemplados com a bolsa de estudos da CAPES, irão lecionar durante um semestre do curso, 

sob a tutela de um professor universitário. O qual se acredita ser isso o suficiente para o exercício 

do magistério na universidade. 

Foi incorporada no currículo das graduações a disciplina “Didática/ Metodologia do Ensino 

Superior”, visando com isso uma melhoria na qualidade do ensino.

Quanto a isso Anastisiou e Pimenta (2000) dizem que:

Vários caminhos vêm sendo experimentados nas últimas décadas. Inicialmente houve a 
inclusão de uma disciplina, nos cursos de pós-graduação, sobre a metodologia do ensino 
superior. (Anastisiou; Pimenta, 2000, p.105)

Anastisiou e Pimenta (2000) prosseguem dizendo que:

Embora em geral resumida a uma duração de 60 horas em média e nem sempre desen-
volvida por profissionais que dominam os saberes necessários à docência. (ANASTASIOU 
e PIMENTA, 2000, P.108) 

É interessante notar que atualmente, nas avaliações de qualidade dos cursos superiores,a 

formação pedagógica dos professores, tem sido apontada como uma das causas da baixa 

qualidade de ensino, tanto pelos alunos quanto pelos professores. Diante disso pode se perceber 

que existe uma deficiência e esta se encontra na casualidade do exercício da docência. 

Frente a essa discussão Anastasiou e Pimenta (2000), trazem uma reflexão interessante:
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Os pesquisadores dos vários campos do conhecimento (historiadores, químicos, filósofos, 
biólogos, cientistas políticos, físicos, matemáticos, artistas, etc.) e os profissionais das 
várias áreas (médicos, dentistas, engenheiros, advogados, economistas, etc.) adentram o 
campo da docência no ensino superior como decorrência natural dessas suas atividades e 
por razões e interesses variados. Se trazem com sigo imensa bagagem de conhecimentos 
nas suas respectivas áreas de pesquisa de atuação profissional, na maioria das vezes 
nunca se questionaram sobre o que significa ser professor. (...) dormem profissionais e 
pesquisadores e acordam professores. (ANASTASIOU; PIMENTA, 2000, p.104). 

Dentro do processo formativo da docência universitária podemos destacar a construção 

da identidade como sendo um processo de efetivar a formação na área. Então se analisa essa 

formação à luz da história; quando um profissional entrava na universidade, na busca de uma 

formação em outra área, de repente se tornava professor, decorrência do conceito existente na 

própria instituição de que quem sabe, pode ensinar. 

Dessa forma é que acontece a atuação de professores no ensino superior, mesmo que 

sua prática lhe denuncie não ter passado pelo processo formativo e mesmo que ele não tenha 

escolhido ser professor, a instituição lhe atribui o título de docente superior. 

Quando isso acontece na área da educação ou licenciaturas o professor teve oportunidade 

de discutir teorias educacionais relativas ao processo de ensino aprendizagem, todavia esse 

fenômeno é mais comum em outras áreas de formação o que dificulta o desempenho das 

articulações de funções e objetivos da educação superior. 

Nesse contexto, podemos sugerir como forma de minimizar a falta de prática pedagógica, 

a formação permanente desses profissionais, que poderão através da pesquisa, reflexão e novos 

debates melhorar e transformar sua prática. Sem dúvida a formação profissional continuada, 

trará contribuições para melhorar a qualidade de ensino, visto que as transformações sociais são 

também responsáveis pelas transformações do ensino. Houve um tempo na história do ensino, 

onde se acreditava que um profissional quando terminava sua graduação estaria apto para atuar 

na sua área pelo resto da vida, hoje, no entanto, a realidade é bem diferente, principalmente para 

o profissional da educação. Este deve ser consciente que a sua formação é permanente, e está 

integrado ao seu dia a dia na escola. 

A formação profissional é apontada por Zabalza (2004), como um processo que deriva de 

sua necessária vinculação ao crescimento e ao aperfeiçoamento das pessoas:

(...) torna-se desnecessário falar a respeito da contínua formação se não é sob a perspec-
tiva de crescer como pessoas (...) Aideia de aperfeiçoamento, de desenvolvimento pes-
soal, entre outras costuma ser atribuída comumente ao conceito de educação. (ZABALZA, 
2004 p. 39) 



479

Dessa forma, percebemos que o professor nunca deve abster-se de continuar estudando, 

se ele quiser aperfeiçoar-se como profissional, ele deve desenvolver o hábito de leitura, caso 

contrário, não conseguirá desenvolver esse gosto e prazer pelo estudo em seus alunos. 

Um dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais docentes hoje, é o de se manter 

atualizado para desenvolver práticas pedagógicas eficientes. Nóvoa (2002 p. 23) diz que: “o 

aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente; e 

a escola, como lugar de crescimento profissional permanente”. 

Para ele, a formação continuada se dá de maneira coletiva e depende da experiência e 

da reflexão como instrumentos contínuos de análise, e outro processo formativo da docência 

reforçado por Nóvoa (2002, p. 24), é a troca de experiência: “A troca de experiências e a partilha 

de saberes consolidam espaços de formação mútua, no quais cada professor é chamado a 

desempenhar simultaneamente o papel de formador e de formando”. 

Seria de fato bastante significativa a troca de experiências entre os professores de ensino 

superior, mas, infelizmente o que se tem observado é que essa ideia defendida por Nóvoa (2002) 

não tem sido vivenciada na rotina da universidade, por se tratar de um ambiente de competição, 

que muitas vezes coloca o professor numa posição isolada, e ele fica receoso de que um colega 

descubra as fraquezas e deficiências de sua prática educativa. 

Finalmente, se percebe uma tríade que forma o alicerce sólido para uma boa construção 

da prática docente: formação inicial e continuada, boa condição de trabalho que engloba desde 

a convivência com os colegas de profissão aos planos salários e carreira.

De fato, não podemos esquecer que a recompensa salarial na verdade, uma das grandes 

motivações para preparo formativo, é pensando em melhores salários que para um profundo 

grau de busca pelo conhecimento. 

 Fica então firmado que para uma formação profissional docente de qualidade é necessária 

uma boa graduação, mas é essencial uma atualização continuada, um processo permanente da 

construção do saber, através da troca de experiência.

Munidos desses elementos indispensáveis a uma boa formação não há como o educador 

perder de vista uma prática pedagógica voltada para o desenvolvimento intelectual, não somente 

seu como também de seus alunos.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR

As práticas pedagógicas, de forma geral, nos induzem a uma reflexão do dia- a dia em 

relação às nossas ações ligadas a realidade da sala de aula. Elas nos levam a pensar nos alunos 

que receberão o ensino de forma passiva ou ativa, e esse sujeito, o aluno, deverá referenciar as 

práticas adotadas. A linha teórica que será selecionada e a dignidade que será usual ou não em 

nossas práticas. 

Tais ações nos ensinam a olhar para o aluno e pensar nas suas necessidades e organizar 

o ensino a partir desse olhar. 

Sobre esse assunto Contreras (1990) afirma que:

Diferentemente da prática médica tradicional, que em grande parte executa as prescrições 
científicas da medicina, o ensino não é prática orientada pela didática. Participa na trama 
das ações políticas, administrativas, econômicas e culturais contextualizadas. (CONTRE-
RAS, 1990, p. 17)

A concepção da prática docente não é neutra, e é preciso analisá-la numa perspectiva 

que se afaste da concepção meramente técnica. Inclusive, é importante lembrar, que a pesquisa 

sobre formação de professores pressupõe a não neutralidade. 

Gaultier (1999, p.24) lembra com propriedade que: “Cada dispositivo do olhar e da 

observação modifica o objeto de estudo, por isso, nunca estudamos um objeto neutro, mas 

sempre um objeto implicado, caracterizado pela teoria e pelo dispositivo que permite vê-lo, 

observá-lo e conhecê-lo”.

Partindo do princípio que a prática pedagógica provém de sua relação com os saberes, 

propomos algumas considerações sobre a prática, reconhecendo nela a capacidade de perceber, 

de interpretar e de produzir saberes capazes de transformar a ação pedagógica. 

Zabalza (2004) faz uma alerta para superar esse fenômeno do isolamento, apontando 

como solução o desenvolvimento de um exercício profissional mais coeso e institucional. 

De fato a reflexividade é algo inerente ao ser humano, a todo o momento ele está refletin-
do sobre algo, mas, e refletir sobre a prática docente, tem sido porventura algo presente 
na categoria? Isso é de fato uma questão que não dá para responder sem, contudo olhar 
de forma crítica para a situação do ensino hoje. (ZABALZA, 2004, p.112)
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Sobre o assunto, Libâneo (1999) diz que:

Reflexividade é uma característica dos seres racionais conscientes; todos os seres hu-
manos são reflexivos, todos pensamos sobre o que fazemos. A reflexividade é uma auto 
análise sobre nossas próprias ações, que pode ser feita comigo mesmo ou com outros. 
(LIBÂNEO, 1999, p. 55).

Ainda sobre reflexividade, Pérez Gomes (1999) comenta:

A reflexividade é a capacidade de voltar sobre si mesmo, sobre as construções sociais, 
sobre as intenções, representações e estratégias de intervenção. Supõe a possibilidade, 
ou melhor, a inevitabilidade de utilizar o conhecimento à medida que vai sendo produzido, 
para enriquecer e modificar não somente a realidade e suas representações, mas também 
as próprias intenções e o próprio processo de conhecer. (PÉREZ GOMES, 1999, p. 29)

Quando um professor se propõe a refletir sobre sua prática, ele de fato está voltando 

o pensamento sobre ele mesmo, sobre os saberes utilizados e sobre a experiência vivida, e 

esse ato com certeza levará o docente a uma organização maisdetalhada da sua função como 

profissional da educação. Nunca se falou tanto em prática reflexiva como nesses últimos anos, 

onde o professor e sua prática têm se tornado o eixo central das discussões quando se falam 

em qualidade do ensino superior no Brasil, e acredita-se que somente através de uma prática 

reflexiva será possível chegar a um ponto alto em matéria de qualidade do ensino superior. 

Sobre a importância de se assumir uma atitude protagonista por parte do docente em 

relação à inovação das práticas pedagógicas na universidade, cabe refletir sobre a possibilidade 

de inovações que demandem a participação e o envolvimento efetivo de um docente ainda 

eminentemente preso a concepções de ensino-aprendizagem que tomam o ensino tradicional 

como referência. Tal envolvimento por parte do professor com os pressupostos do ensino 

tradicional, dado não apenas pelo que ele próprio assume como referencial de ensino, mas 

também a partir daquilo que os alunos consideram ao caracterizar um bom professor, é, 

certamente, objeto de reflexão por parte de estudiosos e professores envolvidos em processos 

inovadores de docência.

Em relação ao protagonismo do professor frente à inovação nas práticas pedagógicas, 

Cunha (2005) reconhece o complexo e intrincado conjunto de relações entre os múltiplos fatores 

que tornam possíveis, ou não, as inovações nas universidades. Não obstante, indica o professor 

“[...] como elemento fundamental que pode favorecer a mudança, pela sua condição de dar 
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direção à prática pedagógica que desenvolve, mesmo reconhecendo nesta os condicionantes 

históricos, sociais e culturais.” (CUNHA, 2005, p. 33).

A docência na verdade tem grandes desafios, e a docência superior, no entanto, conta 

com um desafio ainda maior que é a pesquisa, e no nosso ponto de vista somente uma prática 

comprometida com a pesquisa poderá trazer para toda a comunidade universitária benefícios 

incontáveis.

As sinalizações de práticas pedagógicas são orientadas pela ruptura com o instituído, 

o que nos faz seguir reafirmando o caráter dinâmico, contraditório, multifacetado, complexo e 

dialético dos processos de educação formal.

Zabalza (1999) faz um comentário apontando as três funções básicas da docência superior:

(...) o ensino (ou docência), a pesquisa e a administração (...) entre elas a docência, que, 
teoricamente deveria ser a mais importante, porque nela se concentra a tarefa formativa 
da universidade. No entanto, como já fora dito à docência deixou de ser prioridade das 
instituições e dos próprios professores (ZABALZA, 1999, p.109). 

Discorrer sobre a docência e as transformações ocorridas nesses últimos anos daria outro 

trabalho de pesquisa, onde caberia debater sobre as principais atribuições a esse exercício 

profissional docente. 

Uma prática pedagógica voltada para o ensino e a pesquisa constitui-se um grande desafio, 

e nesse contexto a pesquisa é, como apresentamos anteriormente, um requisito indispensável 

à uma prática profissional competente, sem reflexividade e sem fundamentação teórica, pois, 

sem a pesquisa, seria raticamente impossível conquistar um bom desempenho da docência no 

ensino superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A profissão docente visa à produção de conhecimentos de outros cidadãos envolve 

relações sociais, e nessas relações com a sociedade, está o ensino superior. 

A atividade didática pedagógica do ensino superior apresentada neste trabalho está 

vinculada às relações humanas que se evidenciaram na instituição de ensino e estas devem estar 

preparadas para a formação de cidadãos reflexivos, aptos a construir significados, desenvolvendo 

aptidão ao senso crítico e construtivo.
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Após a leitura de teóricos na pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho, podemos 

de modo sucinto, concluir que a formação do curso de pós-graduação em docência no ensino 

universitário é satisfatória à medida que oferece elementos para a construção de uma prática 

pedagógica de modo ao proporcionarão licenciado a busca de saberes necessários à mesma 

prática.

Contudo, é fato que, no que se refere especificamente à educação em nível universitário, o 

curso tem garantido conhecimentos mínimos para o educador que deseja atuar nesta modalidade. 

Tendo em vista as reflexões apresentadas ao longo do trabalho, à docência em nível 

superior, podem ser consideradas complexa, pois envolvem fatores científicos, cognitivos, 

sociais, culturais, políticos, pedagógicos, dentre outros. Porém, esta é uma das etapas de grande 

importância, já que nesse período inicia-se o processo de aprendizado de forma sistemática 

científica. Nesse sentido, a responsabilidade do docente é muito grande. Faz-se necessário 

avaliar questões metodológicas, refletir sobre a prática pedagógica, participar de formação 

constante e permanente. Cada discente tem uma forma peculiar de buscar conhecimentos e cada 

um tem uma necessidade que também é individual, assim, é importante respeitar as diferenças, 

bem como evitar comparações, sendo preciso adotar procedimentos que favoreçam o sucesso 

acadêmico. 

Nessa perspectiva, à docência contribui significativamente na medida em que o professor 

adote um olhar e uma escuta voltada ao sujeito multidimensional. Neste sentido, ressalta-se a 

importância do comprometimento profissional, da busca pela continuidade de estudos, bem como 

de metodologias alternativas de trabalho com a proposta de considerar e atender os objetivos e 

metas previstas.  Com esse objetivo é preciso que a universidade analise sua postura e faça as 

modificações necessárias no sentido de construir uma prática pedagógica eficiente.

O ensino em nível universitário condiz com um processo educativo, cultural e científico 

que viabiliza a relação entre universidade e a sociedade, a universidade pública enquanto um 

espaço de criação e recriação de conhecimento deve ser acima de tudo pública e, para tanto, 

a transformação social deve extrapolar os muros acadêmicos, ela deve ser mais do que um 

laboratório, objeto de estudo ou campo de pesquisas, mas também uma instituição com pessoas, 

demandas, reivindicações, anseios e saberes que se encontram dentro e fora da universidade.

A docência no ensino universitário nos faz repensar o próprio modelo de universidade no 

que se refere as questões pedagógicas e curriculares assim como nas questões como produção 
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e acesso ao conhecimento e a seus produtos. Na sociedade atual, a universidade assume 

uma dimensão abrangente na qual está relacionada com a sociedade através do cotidiano 

sendo analisada por meio de uma visão crítica através dos conhecimentos da academia e da 

comunidade. 

É através da docência que ocorre a troca de conhecimento em que a universidade também 

aprende com a comunidade sobre seus valores e cultura.
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A HISTÓRIA DAS MODALIDADES DE LEITURA

RENATA LIMA DURÃES 

RESUMO

Esta pesquisa procura investigar como vem se desenvolvendo as várias concepções relacionadas ao ensino de 
leitura. Por meio das pesquisas realizadas observa-se, que os conceitos para a definição do que seja o ato de ler, 
foi se modificando conforme o desenvolvimento de cada época histórica das diferentes sociedades. As mudanças 
ocorreram para atender as expectativas e necessidades de educação exigidas pela população que compunham 
cada sociedade, de acordo com o contexto histórico em que estavam inseridos. A metodologia utilizada foi variada 
pesquisas bibliográficas dos autores citados, para a formulação dos apontamentos que compõem as páginas do 
trabalho. Por meio de estudos realizados, procurou-se o direcionamento para a escolha, de quais estratégias para 
o ensino de leitura será mais adequada para atender as expectativas de aprendizagem nas séries iniciais do ensino 
fundamental. Com o objetivo de analisar como os alunos se relacionam com a leitura, verificar como os professores 
estão trabalhando a leitura em sala de aula, refletir sobre as metodologias de ensino de leitura desenvolvidas nas 
séries iniciais. Observa-se que durante muito tempo a tradição escolar atribui como conteúdo de leitura, o aprendizado 
de decifração. Ler, emitindo sons para cada uma das letras, era a situação que ilustrava a aprendizagem da leitura. 
Dessa forma concluímos que o ato de ler é importante na medida em que a sociedade necessita e se utiliza, cada 
vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, que são essenciais para a inserção do indivíduo 
como cidadão no mundo da cultura, trabalho e relação social.

Palavras-Chave: Leitura; Ensino; Aprendizagem; Séries Iniciais.

INTRODUÇÃO

Esta artigo tem como tema as metodologias de ensino da leitura nas séries iniciais 

do ensino fundamental, que trata da problemática da leitura, que representa um importante 

instrumento de compreensão do mundo, objetivando analisar como os alunos se relacionam com 

a leitura, verificar como os professores estão trabalhando a leitura em sala de aula, refletir sobre 

as metodologias de ensino de leitura desenvolvidas nas séries iniciais. 
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Neste estudo busca-se investigar como, vem se desenvolvendo as várias concepções 

relacionadas ao ensino de leitura. Por meio das pesquisas realizadas observa-se, que os conceitos 

para a definição do que seja o ato de ler, foi se modificando conforme o desenvolvimento de cada 

época histórica das diferentes sociedades. As mudanças ocorreram para atender as expectativas 

e necessidades de educação exigidas pela população que compunham cada sociedade, de 

acordo com o contexto histórico em que estavam inseridos. 

Para tanto foi escolhidos vários teóricos que tratam sobre este assunto entre eles podemos 

destacar: Freire (1993); Solé (1998); Kleiman (2001), entre outros.

A metodologia utilizada foi variada pesquisas bibliográficas dos autores citados, para a 

formulação dos apontamentos que compõem as páginas do trabalho.

Por meio de estudos realizados, procurou-se o direcionamento para a escolha, de 

quais estratégias para o ensino de leitura será mais adequada para atender as expectativas 

de aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental. Como devemos incentivar nossos 

alunos ao processo de interesse pela leitura, trabalhando com variados tipos de textos disponíveis 

como: jornais, revistas, histórias em quadrinhos, entre outros.

A questão a ser resolvida por meio dessa pesquisa é decidir quais as estratégias que irão 

pilotar a entrada na leitura para as séries iniciais do ensino fundamental. E sendo assim, vale 

a pena refletirmos um pouco sobre qual deveria ser a natureza dos textos a serem colocados à 

disposição dos alunos – leitores.

Desse modo, conseguir uma capacitação para compreender os diferentes tipos de textos 

que existem na sociedade e, assim, poder participar da dinâmica que é própria do mundo da 

escrita. Essa expectativa social deve ser assumida e cumprida pela escola por meio das ações 

docentes e das práticas curriculares, tendo os professores de observar criticamente o que ocorre 

em sociedade.

Se a nossa preocupação, em termos de meta ou objetivo, estiver voltada para a 

compreensão e crítica de aspectos da realidade, então os textos selecionados devem permitir os 

leitores a revelação objetiva desses aspectos, e não o seu apagamento ou mascaramento.

Desse modo, para alcançar esse objetivo o ensino de leitura não deve estar caracterizado 

em uma atividade mecânica de decodificação de signos lingüísticos, por meio de aprendizado 

estabelecido a partir do condicionamento estímulo – resposta (perspectiva behavorista – 

sknneriana). 
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Essa concepção está centrada na visão estruturalista da linguagem que entende ser o 

texto o único portador dos sentidos de modo que o leitor não é concebido como sujeito ativo, 

cabendo a ele apenas a função de descobridor do significado do texto.

Este trabalho parte da hipótese que o bom leitor é aquele que, diante dos dados do texto é 

capaz de acionar os seus conhecimentos prévios para interpretá-lo. “A leitura do mundo precede 

a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente”. (Paulo Freire, 1993, p 11).

De acordo com o autor, o indivíduo, antes de aprender a ler e a escrever a palavra, já 

traz conhecimentos prévios da leitura que faz do ambiente em que vive, ou seja, sua “leitura de 

mundo”. A partir do momento em que ele adquiriu conhecimentos, de leitura e de escrita, sua 

visão de mundo irá se transformar, passando, assim, a fazer uma nova leitura de mundo, pois as 

novas informações contribuíram para a construção de novos conhecimentos.

Desse modo, pode-se concluir que há uma dinâmica entre os conhecimentos produzidos 

na escola e a realidade em que vive o aluno, portanto, para que a alfabetização seja significativa, 

o professor deve considerar o contexto social em que estão inseridos seus alunos.

A relevância dessa pesquisa justifica-se pela definição que durante muito tempo a tradição 

escolar atribuiu como conteúdo de leitura, o aprendizado da decifração. Ler, emitindo sons 

para cada uma das letras, era a situação que ilustrava a aprendizagem da leitura. Sabe-se 

que, atualmente, o conceito de leitura vai muito além desta visão tradicional “(...) aprender a ler 

significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios, o que, mal ou bem 

fazemos mesmo sem ser ensinados”. (Martins, 1982 p.34). A partir dessas palavras, podemos 

dizer que mesmo um indivíduo que não tenha o conhecimento do código escrito é capaz de ler. 

Temos como exemplo os costumes indígenas, tais como: o significado de sua dança, as pinturas 

em seu corpo, a previsão do tempo etc. Eles estão realizando leituras a todo o momento.

Desde os primórdios, quando ainda não existia a linguagem escrita, o homem já realizava 

atos que podem ser considerados como leitura e que surgiram da necessidade de comunicação, 

por exemplo: os grunhidos, os gestos, pinturas na parede, tudo isso funcionavam como um 

código que, promovendo a interação entre as pessoas, também é um tipo de leitura.

No caso das crianças em processo inicial de alfabetização, o que se sabe é que antes 

mesmo de aprender a ler a criança já traz um conhecimento de mundo, que chamamos de leitura 

incidental, como por exemplo, ela não sabe ler a palavra, mas ela associa aquele objeto ou seu 
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rótulo, ela já está lendo embora não domine a código linguístico.

No caso das séries iniciais que é o objeto de estudo, descobre-se que nós, professores 

podemos e devemos incentivar nossos alunos ao processo de interesse pela leitura. Como? 

Trabalhando várias formas de texto disponíveis que o aluno conseguir desde rótulos dos produtos, 

jornais, revistas, entre outros.

Porque o que torna cansativo para os nossos alunos, principalmente das séries iniciais é 

aquele contato direto, digo somente com o livro didático.

A HISTÓRIA DAS MODALIDADES DE LEITURA

No final do século passado, rompe-se o monopólio da cultura impressa como único processo 

de apropriação do conhecimento. Ao mesmo tempo, a escrita invade e transforma o mundo 

em uma sala de leitura, rompendo a exclusividade da escola no ensino dessa aprendizagem. 

O livro, antes um objeto de arte, atendendo à crescente demanda da sociedade de consumo, 

se transforma em mercadoria e perde a primazia como suporte da escrita: jornais, periódicos, 

cartazes publicitários, rótulo, embalagem, letreiros luminosos etc. incitam o leitor ao exercício 

cotidiano da leitura. A leitura ao longo dos séculos vai perdendo seu caráter público e sonoro e se 

transforma numa forma dinâmica, silenciosa, intima do leitor se divertir, se informar, se orientar, 

imaginar, criar, participar. Diante da explosão da informação, o leitor abandona velhos hábitos 

remanescentes de uma outra era desenvolvendo estratégias diversificadas de leitura; torna-se 

múltiplo e seletivo, recorrendo à escrita todas as vezes que busca dar sentido ao mundo ou a si 

mesmo. 

Nesse artigo procuram-se ainda as definições para o significado de leitura, levando em 

consideração as variadas concepções que a define, ilustra ainda os diferentes tipos de leitura e 

suas funções.

Alfabetização e Leitura/ José Juvêncio Barbosa, São Paulo, Cortez, 1994.

O SURGIMENTO DA LEITURA E SEU DESENVOLVIMENTO AOS DIAS ATUAIS

      Durante muito tempo o livro foi a única opção de material impresso para os leitores, 

portanto seu preço era elevado ao ponto de poucos terem seu acesso.
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      Até o final do século XVIII, o livro era uma verdadeira obra de arte. Os livros eram feitos 

artesanalmente e, através do aspecto gráfico, cada artesão exprimia sua arte; cada exemplar 

tinha características próprias. Com procedimentos esmerados, o tipógrafo compunha tipos 

de letras, trabalhando habilidosamente cada palavra, cada linha, cada página. Letras góticas, 

páginas com iluminuras, xilogravuras para ilustrações. Ao se aproximar do livro o leitor criava 

expectativas estéticas examinava a qualidade do papel, seu peso, transparência, seu olhar 

percorria detalhadamente o livro antes da leitura, era com esse prazer que se aproximava dos 

livros.

Com o acúmulo do conhecimento humano e o turbilhão de informações do mundo 

contemporâneo, a função da escrita se modificou muito. O livro que era objeto raro passa a ter 

acesso fácil, e único meio impresso de informações como suporte da escrita. Esta passa a ser 

gravada em diversos suportes materiais como cartazes, jornais, folhetins etc. Por conseqüência 

o uso e as funções da leitura se transformam radicalmente, o leitor passa a ter maior acesso as 

informações perdendo um pouco do encanto pelos livros.

Atualmente o ato de ler é algo tão natural, que chega a ser difícil imaginar outras concepções 

de leitura. Contudo as concepções variam em função das práticas sociais. Na antiguidade época 

dos grandes filósofos o conhecimento era transmitido de forma oral.

Nessa época embora na Grécia e em Roma, boa parte da população dominasse as 

técnicas de leitura, a ênfase dada era no oral. Grandes pensadores não deixaram documentos 

escritos. Sócrates nada escreveu, o mesmo ocorrendo com Buda. Para os filósofos nos textos 

escritos não haviam diálogos como nos relatos orais.

 “O livro nos séculos compreendidos entre o fim da antiguidade e alta idade média, e 

com ele a escrita, sofre um processo de transformação que o faz passar de instrumento de 

transmissão de cultura, como acontecia na idade clássica, para símbolos sagrado, que o povo 

pode venerar, mas não entender” segundo Bárbara Giovanini.

A igreja fica com o domínio do saber, só era admitida a aprendizagem de leitura se houvesse 

interesse em seguir a religião católica. O ensino era baseado na memorização o mestre falava e 

o aprendiz repetia saber era saber de cor.

O abandono da leitura de forma oral e a adoção da leitura em silêncio ocorreram durante 

os séculos IX e XI, no interior dos mosteiros medievais; no século XIII, a nova modalidade de 

leitura foi difundida no mundo universitário; finalmente, durante a metade do século XIV, a nova 
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maneira de ler ganhou o círculo da aristocracia laica.

Em meados dos séculos XI ocorreu uma expansão comercial. A igreja perde o monopólio 

do ensino, a educação vai se tornando assunto laico e particular.

As escolas de tradutores de Espanha e Itália proporcionam o acesso aos autores árabes 

e gregos fazendo dos intelectuais homens críticos e contestadores.

Nas universidades que tinham o ensino de forma oral ganha um novo aliado o livro.

O desenvolvimento econômico-social, o crescimento demográfico e a concentração 

urbana aparecem sob a necessidade de educação. O analfabetismo passa a ser avaliado de 

modo negativo. Apesar dos protestos da igreja diante da perda do monopólio, o ensino vai se 

tornando cada vez mais laico, com a implantação de escolas públicas.

A igreja já não atendia as expectativas de ensino da nova clientela que exigia um ensino 

mais pragmático, baseado nos rudimentos da leitura, escrita e aritmética.

Se, até o final do século XVI, a relação do leitor com o livro se restringira a livros sacros-

principalmente a bíblia, a partir do século XVII o mercado começa a ser invadido por grande 

quantidade de obras profanas – almanaque, calendários, contos populares e amorosos – com 

grande sucesso entre as camadas mais pobres da população.

Com a expansão da leitura a classe popular a sociedade se divide em dois tipos de leitores 

que representam duas concepções de leitura. Os que resistem à nova concepção e mantém a 

leitura de forma oral onde é compartilhada com a família, leitura dos escritos sagrados. E os que 

aderem à leitura silenciosa tratando à escrita como uma linguagem para os olhos.

ESCOLARIZANDO A LEITURA

A população do século XVIII demanda por mais escolas, para responder essa expectativa, 

ocorre um aumento do número de vagas.

O ensino nas escolas do século XVIII era baseado nas propostas de ensino de leitura e 

escrita de diversos autores. Um desses autores era Nicolas-Antoine Viard sua concepção do 

processo de ensino aparece no compêndio Os verdadeiros Princípios da Leitura, da Ortografia e 

a Pronúncia Francesa (...). Para Viard, o ensino deve se iniciar pelas menores unidades de som 

da língua; através do exercício da combinatória som-grafia, o aprendiz vai fixando as conexões 

entre os diferentes sons e os diferentes símbolos gráficos.
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Para facilitar a aprendizagem, Viard propõem um caminho que avança progressivamente, 

do simples para o complexo. O domínio do mecanismo da leitura a combinatória é um exercício 

de memorização, mas a preocupação de Viard é fazer a criança pensar.

Para Viard o processo de leitura é uma elaboração ativa do pensamento em busca da 

compreensão e não atividade mecânica de decifração do código escrito. De acordo com o autor se 

o leitor identificar o significado da palavra através da pronúncia chegará a compreensão do sentido 

do texto. O autor entende que cada criança é um ser individual e, portanto seu desenvolvimento 

ocorre naturalmente conforme a capacidade de cada um se mostra desfavorável a excesso de 

informações transmitidas aos alunos.

No século XVIII a idéia de alfabetização se expande para as camadas da população e a 

escola torna-se mediadora entre a criança e o ensino de leitura e escrita.

Nessa mesma época a escola ainda não era para todos os conhecimentos da leitura e 

escrita era monopolizado por 10% da população o restante ainda não tinham conseguido acesso 

ao ensino.

As mudanças ocorrem quando a sociedade vive um momento do desenvolvimento 

econômico-social e tecnológico em que saber ler torna-se necessidade cada vez mais urgente.

Apesar da resistência da elite aristocrata que considerava perigoso o acesso das mais 

baixas camadas á notícia, pois temiam a desordem da sociedade, sendo que os operários através 

da informação poderiam querer buscar melhores condições de vida e assim faltaria mão de obra 

para o trabalho braçal.

Em 1876 surge o primeiro jornal cotidiano: II Século Gazeta de Milano com os primeiros 

anúncios publicitários. O mundo começa a ser inundado pela palavra escrita que, aos poucos, 

vai se tornando um modo habitual de as pessoas se comunicarem.

Atualmente estamos em uma sociedade que ocorre o inverso de antigamente, pois temos 

informações em abundância e muitos se perdem em meio a tanto conhecimento de modo, que 

não se sabe o que deve ser assimilado, quando se aprende algo já se está ultrapassado, a 

questão é saber selecionar.

O QUE É LEITURA

              

O conceito de leitura é muito amplo e complexo, pois a questão envolve uma infinidade de 
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possibilidades de respostas.

São inúmeras concepções vigentes de leitura, que a grosso modo, podem ser sintetizadas 

em duas características: Como uma decodificação mecânica de signos lingüísticos, por meio de 

aprendizado estabelecido a partir do condicionamento estímulo-resposta. Como um processo 

de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve componentes sensoriais, emocionais, 

intelectuais, fisiológicos, neurológicos, bem como culturais, econômicos e políticos. 

Dentro da leitura temos outras divisões como a leitura sensorial, que começa, muito cedo 

e nos acompanha por toda a vida, não importa se mais ou menos minuciosa e simultânea à 

leitura emocional e racional. A leitura sensorial vai dando a necessidade de racionalizações, 

justificativas, apenas porque impressiona a vista, o ouvido, o tato, o olfato ou paladar.

Para entender o conceito de leitura, não basta somente procurar no dicionário o significado 

da palavra, pois ler envolve uma série de práticas e experiências; portanto, faz-se necessário 

considerar diversos aspectos, tais como: idade do leitor, seu grau intelectual, seus gostos, sua 

cultura, sua comunidade de leitores.

Segundo Gastón Mialater, “ler é ser capaz de transformar uma mensagem escrita numa 

mensagem sonora segundo certas leis precisas. É compreender o conteúdo da mensagem 

escrita, é ser capaz de julgá-lo e de apreciar seu valor estético”.

De acordo com o autor ler é ser capaz de transformar a palavra escrita em som, seria 

decodificar os signos escritos através da leitura do significado de cada código que compõem seu 

texto.

Já para Kenneth Goodmam. “ler é obter o sentido do texto”.

Para o autor ler é extrair do texto as informações que estão sendo transmitidas, seria 

decifrar uma mensagem que alguém transformou em código escrito.

Nota-se que para os dois autores o significado de leitura tem como base a mesma idéia 

de decifração de códigos. A leitura seria uma tradução de um código visual para um código 

lingüístico.

De acordo com Ezequiel T. da Silva, “ler é, antes de tudo, compreender”.

Para Silva a leitura não é apenas decifração de código, mas sim é compreender o que se 

lê, não sendo uma mera tradução de palavras, mas atividade de interpretação, dos significados 

do que diz o texto lido. Ler é compreender a mensagem, para isso não basta apenas traduzir os 

signos, mas é necessário o entendimento das palavras como um todo, que fazem parte de um 
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só texto.

Segundo Magda Soares, “leitura não é (...) ato solitário; é interação verbal entre indivíduos 

e indivíduos socialmente determinados”.

Soares coloca a leitura como um ato de diálogo entre o leitor e o texto lido, não sendo 

apenas a tradução de palavras, mas sim uma atividade de interação.

Para Paulo Freire (1993, p 11), “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que 

a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente”.

De acordo com Freire o individuo antes de aprender a ler e escrever a palavra ele já traz 

conhecimentos prévios da leitura da leitura que faz do ambiente em que vive, ou seja, sua “leitura 

de mundo”. Porém, a partir do momento em que ele adquiriu conhecimentos de leitura e escrita, 

sua visão de mundo irá se transformar, passando, assim, a fazer uma nova leitura de mundo, 

pois as novas informações contribuirão para a construção de conhecimentos novos.

Portanto, a leitura vai além do texto e começa antes do contato com ele, o leitor assume 

um papel atuante, deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo. Partindo dessas 

considerações, a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido, ou seja, escrito, 

sonoro, através de gestos, imagens, acontecimentos.

Desse modo, pode-se concluir que há uma dinâmica entre os conhecimentos produzidos 

na escola e a realidade em que vive o aluno, portanto para que a alfabetização seja significativa 

o professor deve considerar o contexto social em que estão inseridos seus alunos.

TIPOS DE LEITURAS

Na escola podem-se utilizar diversos tipos de leituras, como por exemplo: jornais, porque 

informam; quadrinhos, porque divertem; poesia, porque apontam o sentido do belo; placas, 

sinais, bulas de remédios, porque nos orientam; filme, porque é bom mesmo e tem movimento, e 

tem cor e tem humor e romantismo e lugares desconhecidos e gente tão diferente; livros porque 

além de tudo pode-se voltar quando se quer, e ler de novo, e sublinhar aquela frase marcante, e 

discutir com os amigos, e carregar para todo lugar, e ficar pensando, aumentando, transferindo, 

criando junto. 

Longe da visão tradicional, segundo a qual o aluno deveria trabalhar na escola apenas 
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com textos clássicos, de autores já consagrados, privilegiando a literatura como a opção ideal 

de leitura, hoje se trata de ler todos os textos, escolares e pára - escolares: anúncios, outdoors, 

histórias em quadrinhos, artigos de jornal, editoriais, receitas domésticas, letras de músicas e 

textos de Matemática, História, Ciências, poesias e literatura.

Hoje a escrita tem diversos usos, está presente na maior parte das atividades do cotidiano 

como em ônibus, oferta de jornais, lista de telefone, bula de remédio estas escritas do cotidiano 

são chamadas de escrita social.

   Essa escrita social, com funções diferentes propicia leituras diversificadas, não se lê da 

mesma maneira um folheto de divulgação, uma receita culinária ou um livro de literatura esta 

flexibilidade de atenção, as várias formas de ler para aprender o sentido do texto é fundamental 

para o homem e sua adaptação para o mundo moderno.

Não existe um componente fixo de leitura e nem uma só maneira de ler, mas sim existe 

uma variedade de leituras multiformes adaptadas, cada um representando a melhor resposta a 

uma determinada situação de leitura.

Nos últimos anos a escola não tem levado em conta esta escrita diversificada e a evolução 

dos diversos modos de leitura, a escola só se preocupa com o modelo imutável de leitura voltada 

somente para escrita e leitura de livros. Se o assunto é pouco familiar ao leitor a leitura se torna 

lenta dificultando a compreensão, a leitura é uma prática, portanto é lendo que a criança aprende 

a ler.

Nas atividades de leituras procuramos atingir objetivos que podem variar de acordo com 

as necessidades de cada leitor, lemos para nos informar, para consultas, para nos localizarmos, 

para refletir, por prazer, para contemplar o belo. Existem variados tipos de leituras são eles:           

  Leitura de informação: É a leitura informativa de jornais e revistas.

Leitura de consulta: E utilizada todas as vezes que procuramos uma informação no 

dicionário, anuários, guia de endereços.

Leitura para a ação: Trata-se de uma leitura rápida e mecânica e a leitura de placas de 

sinalização de avisos, instrução, cartazes de rua, receitas, regras de jogo, manuais etc.

Leitura de reflexão: É uma leitura de prestigio, normalmente relacionada aos trabalhos 

intelectuais e aos estudos superiores teses, ensaios literários.

Leitura de distração: É uma leitura de puro prazer.
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Leitura da linguagem poética: É aquela em que o leitor além de visar o conteúdo veiculado 

pelo texto busca se deleitar com a sonoridade das palavras.

A criança não se transforma em leitor de um dia para outro, a escola deve se organizar 

em função de um novo conceito de leitura, que supõe a adoção de um novo processo de 

aprendizagem, as atividades devem ser colocadas a criança em situações mais próximas da 

realidade do ato de ler variando os materiais, criando situações novas e atraentes, afirmando o 

uso social da escrita, evitando o tradicional as cópias e ditados sem objetivos ou sentido para as 

crianças.

O que realmente importa é que a criança progrida na leitura, e que encontre prazer e 

sentido nos múltiplos contatos com a língua escrita professores e alunos podem ser verdadeiros 

parceiros para compreender o é que o ato de ler.

No atual contexto social faz-se necessário que os professores estejam comprometidos 

com a literatura, que também tenham ou adotem o salutar hábito da leitura, pois, no dizer de 

Fombeure:”É lendo que nos tornamos leitores”.

Então, que leiam por prazer e acompanhem o desenvolvimento dos seus alunos, incentivem 

o pensamento reflexivo e crítico, capacitando-os a reconhecer os valores subjacentes nas 

relações sociais, culturais, políticas e econômicas da sociedade, descritas, muito provavelmente, 

nas entrelinhas da maioria dos bons livros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Como se procurou explicar, o ato de ler envolve muito mais do que uma atividade meramente 

mecânica de decifração de código escrito. O ato de ler não pode ser resumido apenas, em um 

ato de decodificação de palavras, transformar letra em som.

Desse modo, ler é um ato em que o sujeito processa inúmeras informações e aciona 

vários conhecimentos, na busca por compreender o significado do texto, ultrapassando então, 

as palavras. Um aprendiz de leitura que vai além das palavras e que investe na sua capacidade 

de prever o que está escrito será com certeza um bom leitor.

Portanto, a leitura constitui um processo construtivo, interativo entre o leitor e o texto, e, 

esse processo será tanto mais enriquecedor quando mais abrangente aos aspectos necessários 

para isso: capacidade de antecipação, orientação recebida para a leitura, levantamento de 
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hipóteses sobre o conteúdo do texto, experiências de vida do leitor e, também, conhecimento 

técnico da escrita.

Assim, o bom leitor é aquele que, diante dos dados do texto é capaz de acionar os seus 

conhecimentos prévios para interpretá-lo.

Nessa visão interacionista, ocorre um diálogo entre o texto x leitor x autor, sendo assim o 

leitor passa a ser visto como um sujeito ativo porque cabe a ele não só a tarefa de descobrir “o 

significado” do texto, mais inferir sentidos a partir de sua interação com o texto.

Isso significa que a legibilidade do texto pode variar de leitor para leitor, de acordo com 

seus conhecimentos prévios sobre o assunto do texto lido, se já conhece o tema a compreensão 

será mais fácil do que para quem nunca ouviu falar do que se trata o texto.

Por isso, cabe ao professor, aplicar a partir da realidade de seus alunos um conhecimento 

que possibilite construções de significado aos textos trabalhados com os alunos, a fim de lhe 

serem úteis para fazerem a leitura em sala, e, portanto, reconhecer e aproveitar aquilo que o 

aluno já tem como conhecimento adquirido no meio em que vive.

Dessa forma concluímos que o ato de ler é importante na medida em que a sociedade 

necessita e se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, 

que são essenciais para a inserção do indivíduo como cidadão no mundo da cultura, trabalho e 

relação social.
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A INSTITUIÇÃO ESCOLAR: REFLEXÕES À LUZ DE MICHAEL FOUCAULT

RICHARD CALADO DE ALBUQUERQUE FREITAS

RESUMO

O presente artigo é uma abordagem filosófico-reflexiva sobre o fracasso escolar do âmbito da escola como uma 
instituição que falha nos processos educacionais à luz de Michael Foucault. Assim, através da ótica da instituição 
escolar, investigaremos os motivos que colaboram para o insucesso dos escolares. A inquietação sobre o tema 
recai sobre a insuficiência do rendimento escolar, o qual, porém, já foi alvo de vários estudos a partir da segunda 
metade da década de 1970. Para isso, foi necessário identificar as possíveis causas atribuídas por Foucault, a 
fim de compreender o fracasso escolar como uma questão institucional. A elaboração desse trabalho teve como 
referencial teórico o filósofo Michael Foucault e sua obra Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Para tanto, 
foi necessário realizar uma revisão de literatura da obra supracitada de Foucault, bem como diversas pesquisas 
bibliográficas, a fim de obtermos respostas para a inquietação que motivou este trabalho.

Palavras-Chave: Fracasso Escolar; Vigilância; Docilização; Michael Foucault.

 

INTRODUÇÃO

O presente artigo é uma abordagem filosófico-reflexiva à luz de Michel Foucault em sua 

obra Vigiar e punir: história da violência nas prisões. O fracasso escolar como objeto de estudo 

apresenta múltiplas facetas, a qual abordaremos do ponto de vista institucional, não focando 

aqui os aspectos externos, com exceção da família. No entanto, fazer uma reflexão sobre esse 

fracasso do ponto de vista institucional é primordial enquanto futuros educadores, dada a nossa 

preocupação frente à temática, embora alunos curso de Licenciatura em Geografia. Refletir o 

fracasso escolar é, portanto, refletir a função da escola quanto ao desenvolvimento crítico dos 

educandos dentro do contexto do ambiente escolar, bem como as relações que estes mantém 

entre si.
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Nesta obra supra, Foucault analisa o treinamento dos soldados aos dos alunos, pois 

em ambos, é possível encontrar similaridades. Michel Foucault (1926- 1984) foi um crítico da 

instituição escolar. Foi a partir de uma análise histórica que ele percebeu na educação moderna 

aspectos de vigilância e adestramento de corpos e mentes no ambiente escolar.

Para compreender a dinâmica do poder Foucault estudou as prisões, porque nelas o poder 

não se marcara, mas se impõe, pode ser encontrado em sua forma mais bruta. Assim justifica a 

punição como um poder moral em nome do bem, onde é declaradamente permitido punir.

Em Vigiar e punir: história da violência nas prisões, Foucault retrata um tempo em que a 

punição deixou de ser cena. Até o Fim do século XVIII era normal o poder ser exercido da força 

física, através da dor. Era o que acontecia no ritual do suplicio: uma forma de punição que visava 

reparar a moral social atingida; era um manifestação politica das autoridades.

Punir deixou de ser viável e nasce a prisão como forma de humanizar o tais práticas, a 

qual serviu para levar o suplício para longe dos olhos da sociedade.

O corpo supliciado, esquartejado, marcado simbolicamente no rosto ou ombro dos 

indivíduos vivos ou mortos, dado ao espetáculo desapareceu gradativamente, e, assim, o corpo 

deixando de ser o principal alvo da repressão penal, ao passo que o espetáculo ganhava um 

cunho negativo. Ao mesmo tempo em que as funções da cerimônia penal deixavam de ser 

compreendidas, ficava a suspeita de que tal rito punitivo mantinha relações com o crime, ao 

igualar-se ou em grau de selvageria. Por fim, devido à incompreensão dos espectadores, os 

protagonistas das cenas de horror passaram a ser vistos de outra forma: o carrasco se parecer 

com criminosos, os juízes aos assassinos e o supliciado um objeto de piedade.

Projeto de prisão (Panóptico) não previa sofrimento físico - a tortura. O objetivo era vigiar. 

Ver sem ser visto. A tecnologia do poder foi se aperfeiçoando. Tornou-se mais viável vigiar do 

que punir. E essa máquina feita para ser uma prisão acabou servindo de modelo para hospital, 

manicômio, e, principalmente, para escola.

 

A INSTITUIÇÃO ESCOLAR

O desempenho escolar insatisfatório é um dos temas mais discutidos e explorados pela 

literatura científica que, apesar de não ser uma problemática nova, ainda não é uma questão 

resolvida, haja vista que o fracasso escolar1, tanto em relação às dificuldades de aprendizagem 
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como a questão da inadequação da criança às normas escolares deve ser considerado como 

parte de uma trama de inter-relações que também deve levar em conta as condições familiares, 

as características do professor e da escola, além de um contexto social mais amplo, que os 

engloba e determina (MARTINELLI et GENARI, 2009 apud GATTI, 1981).

Contudo, a escola tem como objetivo que seus conteúdos curriculares apresentem 

conhecimentos de ensino-aprendizagem para a formação do cidadão, a necessidade de 

compreender a escola família e visar o ensino aprendizagem e o desenvolvimento para o ser 

humano, de forma que faça uma reflexão social do espaço da sociedade e da escola.

No século XX a escola surgiu da obrigatoriedade das necessidades das mudanças 

econômicas e da estrutura da sociedade (BOSSA, 2002). Essas mudanças se davam em uma 

época em que o poder e o dinheiro e os valores sociais predominavam em um período que 

podemos observar claramente na escola.

Para Foucault (2009), a instituição escolar é uma instituição de sequestro, bem como o 

hospital, o quartel e a prisão. São instituições que, de forma compulsória, retiram os indivíduos 

de seus espaços - familiar ou social - e os internam, por certo período, para moldar condutas, 

disciplinar comportamentos, formatar aquilo que pensam (FERRARI, 2006, apud REVISTA NOVA 

ESCOLA, abril/ 2006, p.53).

A INSTITUIÇÃO ESCOLAR E A FAMÍLIA

A família presente em todas as sociedades, é um dos primeiros ambientes de socialização 

do individuo, atuando como mediadora principal dos padrões modelos e influências culturais 

(DESSEN & POLÔNIA apud AMAZONAS, DAMASCENO,

TERTO & SILVA, 2003; KREPPNER, 1992, 2000). A importância da família na educação 

vem da formação da criança, pois é primeiro grupo social onde começa a interagir, aprende as 

primeiras referências e os valores culturais e emocionais.

Para Polônia e Dessen (2005) apud Ferriani et Iossi (1998) & Parker (1991), a 

responsabilidade do cuidado e educação dos filhos, no ambiente familiar, independente da 

cultura ou região destina-se principalmente a mãe ou as mulheres da família, que se organizam 

para cuidar e mostrar a realidade para a criança.

Neste sentido, a família é vista como um sistema social responsável pela transmissão 
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de valores, crenças, ideias e significados que estão presentes nas sociedades (DESSEN & 

POLÔNIA apud KREPPNER, 2000), pois:

“Os membros das famílias contemporâneas tem se deparado e adaptado às novas for-
mas de coexistências oriundas das mudanças nas sociedades, isto é, do conflito entre os 
valores antigos e o estabelecimento de novas relações” (CHAVES, CABRAL, RAMOS, 
LORDELO & MASCARENHAS, 2002).

Chama a atenção o fato que a família é o núcleo da sociedade, observa-se que é na 

família que se aprendem hábitos de vida, através de uma convivência natural e que precisam 

compreender as reais necessidades dos jovens para poderem orientá-los. (FERRIANI et IOSSI, 

1998 apud KNOBEL, 1992).

Com todos os problemas que as famílias vêm passando por uma nova sociedade 

globalizada encontramos conflitos familiares que afeta o ciclo deste cidadão ao seu convívio 

escolar. A escola é um ambiente para se preparar o individuo para essa nova construção de 

conhecimento.

A escola emerge, portanto, como uma instituição fundamental para o indivíduo e sua 

constituição, assim como para a evolução da sociedade e da humanidade (DAVIES et COLS, 

1997; REGO, 2003).

Para Polônia & Dessen (2005) apud Oliveira (2000),

“A escola é uma instituição social com objetivos e metas determinadas, que emprega e 
reelabora os conhecimentos socialmente produzidos, com o intuito de promover a aprendi-
zagem, e efetivar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores; memoria seleti-
va, criatividade, associação de ideias, organização e sequencia de conhecimentos dentre 
outras.”

 

Marques (2001) destaca que a função da escola no século XXI tem o objetivo precípuo de 

estimular o potencial do aluno, levando em consideração as diferenças socioculturais em prol da 

aquisição do seu conhecimento e desenvolvimento global.

Para compreender os processos de desenvolvimento e seus impactos na pessoa, é 

preciso focalizar tanto o contexto familiar quanto o escolar e suas inter- relações (POLONIA et 

DESSEN, 2005). A escola e a família são processos de aprendizagem para o ser humano, onde 

um depende do outro. E importante que a família participe do ensino-aprendizagem da escola 

onde seus filhos estudam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instituição escolar é fundamental para o ser e sua constituição como tal. A escola 

criticada por Foucault fugia aos ideais do que realmente deveria ser a escola. Não obstante, 

Foucault, faz uma relação entre o hospital, o quartel, a escola e a fábrica quanto aos mesmos 

processos disciplinares aplicados. Sua função deveria estar relacionada ao desenvolvimento dos 

educandos. Se na escola é onde ocorre a primeira socialização do indivíduo – e os primeiros 

conflitos –, é também onde impõem-se regras e normas unilaterais de convivência. E assim o fez.

A pedagogia instituída na escola garantia formar escolares dispersos de suas realidades. 

Os procedimentos pedagógicos e os critérios de avaliação visavam excluir, normalizar, classificar. 

Utilizava-se a técnica da pangrafia, isto é, tudo era documentado, anotado. Por esse motivo, 

Foucault faz uma comparação ao prontuário do louco nas clínicas, assim como nos hospitais e 

no exército. A escola tentava “ajustar” o sujeito à realidade social. Para tanto, “fazia a cabeça” 

dos escolares. Ao excluí-lo pelo procedimento pedagógico, o inseria num sistema de massas 

normalizadas aos operadores do processo em curso. Fazia-a funcionar como uma máquina de 

ensinar ao abordar o rápido aprendizado como uma virtude em detrimento da mobilização de 

saberes e métodos pedagógicos. Ao disciplinar comportamentos, manipular mentes e vigiar os 

educandos, a escola passou a fabricar estes sujeitos em larga escala. A segregação visava 

hierarquizá-los; organizava comportamentos e manipulava gestos e olhares na tentativa de 

decompor o agrupamento dos escolares; destacava os saberes e capacidades de alguns 

discentes para transcender os méritos e valores em detrimentos dos demais.

Ao professor cabia ser o observador do processo de vigilância na sala de aula, instalando 

assim, uma relação vertical, impregnada de discursos dogmáticos que não poderiam ser 

contestados, apenas ouvidos, estabelecendo uma disciplina que consistia na plena ordem que 

deveria ser seguida. O poder da instituição escolar estava na rede de relações que se dava entre 

todos os agentes ali inseridos. Era um poder não-localizado. E este poder estava nas partes 

que compunha o todo, isto é, nas figuras dos supervisores, diretores e inspetores, numa escola 

influenciada pela estrutura do panóptico, que por sua vez, funcionou como um potencializador a 

vigilância e multiplicador e intensificador do poder.

 

A técnica do quadriculamento utilizada em sala de aula pressupunha a normalização dos 
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escolares resistes, isto é, os “indisciplinados”, com tendência a quebrar regras e normas. E 

todos aqueles que se opuseram ao poder ora instituído, de alguma forma, foram, posteriormente, 

“capturados” e normalizados. Deste modo, o poder disciplinar e a hierarquia em consonância 

com adestramento faz cada qual no seu lugar, fazendo o que convém.

O quadriculamento, estabelecer presenças e ausências e outras técnicas como seguiu-

se, não eram ocasionais. Visavam o controle sobre tudo e todos. Outrossim, tais técnicas não 

pressupunha pensar o sujeito tal qual deveria ser, dotado de capacidade pensar e refletir. E isto 

está claro em Foucault quanto ao problema do sujeito. O indivíduo nasce com pré-disposição para 

tornar-se sujeito numa escola sequestradora, e aplica a pedagogia normalizadora. Contudo, a 

problemática da instituição escolar está em acumular esses homens normalizados, disciplinados. 

E escola assim o fez: “ajustou” comportamentos conforme convinha.

O fracasso escolar do âmbito institucional é o conjunto desses mecanismos administrativo-

pedagógicos nela infundidos, bem como sua arquitetura. E qual seria a escola idealizada por 

Foucault? A verdadeira escola deveria estimular à criatividade, criticidade, a curiosidade, a 

necessidade da busca pelo saber; um espaço de promoção da aprendizagem, aberto para o livre 

pensamento e dissociado de qualquer ideologia. Do âmbito institucional, a escola não cumpriu 

com a pretensa finalidade. Não formou sujeitos. A inexistência de tais atributos vinculados à 

escola nos permite concluir o educando fadado ao fracasso.
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SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA E AS VERTENTES EDUCACIONAIS

ROSANA CREVELARIO FERNANDES COSTA

RESUMO

A primeira e grande dificuldade que tanto pesquisadores quanto profissionais que trabalham com TEA têm encontrado 
é o amplo espectro ou heterogeneidade dos comportamentos e processos neuropsicológicos que a população autista 
manifesta. Isso implica que nem todas as atividades ou todas as estratégias pedagógicas vão ajudar igualmente 
toda a população autista. Por esta razão, e especialmente nos casos de autismo, é essencial a individualização dos 
processos de ensino e programas de intervenção personalizados. A comunicação. Dependendo da idade da criança 
autista e da fase de desenvolvimento linguístico em que se encontra, o profissional especialista e o professor deve 
programar e desenvolver atividades (jogos, canções, sinais e pictogramas, bem como verbalizar necessidades). 
Se a criança já formula suas demandas verbalmente, o próximo passo será alimentá-la com um vocabulário mais 
amplo e rico e depois treiná-la para criar frases juntando palavras. s pais devem estar atentos às áreas que estão 
sendo trabalhadas com a criança (na sala especial e na ordinária) e colocar em prática essas mesmas atividades 
educativas em casa para reforçar o aprendizado.

Palavras-Chave: Educação; TEA; Síndrome Do Espectro AutistA; Vertentes Educacionais. 

INTRODUÇÃO

Padrões de comportamento, interesses e atividades podem ser restritos, repetitivos ou 

estereotipados. Por exemplo, uma criança pode passar longos períodos organizando brinquedos 

específicos de uma maneira particular, em vez de brincar com os brinquedos. Uma preocupação 

intensa com certos tópicos, como o estudo obsessivo de mapas, também pode ser vista. 

Movimentos repetitivos e extremos, extremos ou sutis, como bater nos braços, congelar, balançar 

para frente e para trás ou caminhar sobre os dedos dos pés também podem ocorrer. Muitas 

vezes, as pessoas com autismo exigem consistência em seu ambiente. Uma pequena mudança 

na rotina pode ser tremendamente perturbadora. 
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Habilidades de comunicação são afetadas em crianças com autismo, mas as dificuldades 

variam. Algumas crianças podem ter boas habilidades básicas no idioma, mas apresentam 

dificuldade em iniciar ou sustentar conversas, como não dar aos outros a oportunidade de 

responder. Outros podem experimentar atrasos ou regressão no desenvolvimento da linguagem; 

outras ainda permanecem mudas ou podem usar a linguagem de maneiras incomuns, como 

repetir uma frase ou repetir o que ouvem (ecolalia). A linguagem corporal também é difícil 

de ler em crianças com autismo. Expressões faciais, tom de voz e gestos muitas vezes não 

correspondem ao conteúdo verbal e às emoções. Eles têm dificuldade em expressar o que 

querem ou precisam. Eles também podem parecer surdos, não respondendo aos seus nomes 

ou tentativas de conversação.  

Em crianças com autismo, o cérebro parece incapaz de equilibrar os sentidos 

adequadamente. Muitas crianças autistas são altamente sintonizadas ou até dolorosamente 

sensíveis a certos sons, texturas, gostos ou cheiros. Alguns parecem indiferentes ao frio ou à 

dor, mas reagem histericamente a coisas que não incomodariam outras crianças. Em algumas 

pessoas, os sentidos estão até embaralhados. Por exemplo, tocar uma determinada textura 

pode induzir uma resposta de engasgo. Em casos raros, algumas crianças exibem habilidades 

notáveis, como tirar fotos detalhadas e realistas em tenra idade ou tocar um instrumento sem 

treinamento.

CONCEITUANDO O ESTUDO

O transtorno do espectro do autismo (TEA) é um conjunto de transtornos do 

neurodesenvolvimento caracterizado por um déficit de comportamentos sociais e interações não 

verbais, como contato visual reduzido, expressão facial e gestos corporais nos primeiros 3 anos 

de vida. Não é um distúrbio único, e é amplamente considerado como um distúrbio multifatorial 

resultante de fatores de risco genéticos e não genéticos e sua interação. Estudos genéticos 

identificaram mutações que interferem com o neurodesenvolvimento típico no útero durante a 

infância. 

“Para crianças com autismo clássico, isto é, aquelas crianças que tem maiores dificulda-
des de socialização, comprometimento na linguagem e comportamentos repetitivos, fica 
clara a necessidade de atenção individualizada. Essas crianças já começam sua vida 
escolar com diagnóstico, e as estratégias individualizadas vão surgindo naturalmente. 
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Muitas vezes, elas apresentam atraso mental e, com isso, não conseguem acompanhar 
a demanda pedagógica como as outras crianças. Para essas crianças serão necessários 
acompanhamentos educacionais especializados e individualizados.” (Silva, 2012, p. 109)

Desenvolvimentos recentes em estudos de neuroimagem forneceram muitos insights 

importantes sobre as alterações patológicas que ocorrem no cérebro de pacientes. Embora 

os tratamentos educacionais e comportamentais tenham sido a base do tratamento do TEA, 

os tratamentos farmacológicos e interventivos também mostraram algum benefício em 

indivíduos com esse tipo de transtorno. Além disso, houve relatos de poucos casos em que 

alunos experimentaram melhora após a estimulação cerebral profunda, um dos tratamentos 

intervencionistas. A arquitetura principal do desenvolvimento, que poderia ser um alvo para o 

tratamento, ainda é um território inexplorado.

Atualmente, é amplamente considerado um distúrbio multifatorial resultante de fatores de 

risco genéticos e não genéticos e sua interação. Causas genéticas incluindo defeitos genéticos 

e anomalias cromossômicas foram encontradas em indivíduos com TEA. 

Diversos elementos causadores do ambiente, incluindo fatores pré-natais, peri-natais 

e pós-natais, também contribuem para o TEA. Os fatores pré-natais relacionados com o TEA 

incluem a exposição a teratógenos, como a talidomida, certas infecções virais (síndrome da 

rubéola congênita. Fatores pós-natais relatados associados incluem doença autoimune, infecção 

viral, hipóxia, toxicidade por mercúrio e outros.

Os conhecidos e putativos genes relacionados a ASD e fatores ambientais que contribuem, 

alguns pesquisadores sugerem que o TEA é o resultado de interações complexas entre fatores 

de risco genéticos e ambientais. Entender a interação entre fatores genéticos e ambientais na 

patogênese levará a uma estratégia ideal de tratamento.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Tipicamente observada nos primeiros 3 anos de vida, com déficits nos comportamentos 

sociais e interações não verbais, como contato visual reduzido, expressão facial e gestos 

corporais. As crianças também se manifestam com sintomas inespecíficos, como habilidades e 

experiências incomuns de percepção sensorial, falta de coordenação motora e insônia. Fenômenos 

associados incluem retardo mental, indiferença emocional, hiperatividade, agressão, autolesão 

e comportamentos repetitivos, como balançar o corpo ou agitar as mãos. Comportamentos 

repetitivos e estereotipados são frequentemente acompanhados por comprometimento cognitivo, 
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convulsões ou epilepsia, queixas gastrointestinais, distúrbios do sono e outros problemas. O 

diagnóstico diferencial inclui esquizofrenia infantil, dificuldade de aprendizagem e surdez.

TEA é diagnosticado clinicamente com base na presença de sintomas principais. No entanto, 

é necessária cautela ao diagnosticá-lo por causa de manifestações inespecíficas em diferentes 

faixas etárias e habilidades individuais nos domínios da inteligência e verbal. Os primeiros 

sinais inespecíficos reconhecidos na infância ou nas crianças pequenas incluem irritabilidade, 

passividade e dificuldades com o sono e a alimentação, seguidos por atrasos na linguagem e 

no envolvimento social. No primeiro ano de idade, os bebês diagnosticados posteriormente com 

TEA não podem ser facilmente distinguidos dos bebês de controle. No entanto, alguns autores 

relatam que cerca de 50% dos bebês apresentam anormalidades comportamentais, incluindo 

extremos de temperamento, mau contato visual e falta de resposta às vozes ou interação dos 

pais. 

Aos 12 meses de idade, indivíduos com TEA apresentam comportamentos atípicos, 

através dos domínios da atenção visual e imitação. Há também relatos sobre trajetórias de 

linguagem atípicas, com atrasos leves aos 12 meses, progredindo para atrasos mais graves 

em 24 meses. Aos 3 anos de idade, os sintomas típicos do núcleo, como falta de comunicação 

social e comportamentos e interesses restritos e repetitivos, são manifestados. O TEA pode ser 

facilmente diferenciado de outros transtornos psicossociais no final da pré-escola e nos primeiros 

anos escolares.

ÁREAS CEREBRAIS E FUNÇÕES ESPECÍFICAS

Os lobos frontal e temporal são as áreas cerebrais marcadamente afetadas nos indivíduos 

com TEA. Em particular, o papel da amígdala na cognição e na CIA foi comprovado em numerosos 

estudos neuropatológicos e de neuroimagem. Acredita-se que a amígdala localizada no lobo 

temporal medial anterior à formação hipocampal tenha uma forte associação com comportamentos 

sociais e agressivos em pacientes com TEA. A amígdala é um componente importante do sistema 

límbico e da alça afetiva do circuito tálamo-cortical.

A amígdala possui duas funções específicas, incluindo o olhar fixo e o processamento 

facial. A lesão da amígdala resulta no processamento do medo, na modulação da memória com 

conteúdo emocional e no olhar quando se olha para o rosto humano. Os achados em indivíduos 
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com lesão da amígdala são semelhantes aos fenômenos do TEA. A amígdala recebe insumos 

visuais, sensoriais, auditivos e todos os tipos de viscerais altamente processados. 

A amígdala compreende uma coleção de núcleos com base em análises histoquímicas, 

esses núcleos são divididos em subgrupos primários  atribuindo a amígdala a ter um papel como 

um nó conectando os estímulos sensoriais ao nível mais alto de cognição social.

Diversos estudos propuseram o uso de um modelo para confirmar a evidência da 

associação entre a amígdala e o TEA. Apesar da limitação que decorre da necessidade de 

provar transtorno cognitivo de ordem superior, os estudos sugeriram que alterações associadas 

à doença nos lobos temporais durante manipulações experimentais da amígdala em animais 

produziram alguns sintomas de TEA.

Os indivíduos com tumores do lobo temporal envolvendo a amígdala e o hipocampo 

fornecem outra evidência da correlação entre a amígdala e o TEA. Alguns autores relataram 

que os pacientes com sintomas autistas após o lobo temporal foram danificados por um tumor. 

Além disso, indivíduos com esclerose tuberosa experimentaram sintomas semelhantes, incluindo 

expressão facial.

Lobo frontal tem sido considerado como desempenhando um papel importante no controle 

de alto nível e uma estrutura chave associada ao autismo. Indivíduos com déficit no lobo frontal 

demonstram disfunção cognitiva, de linguagem, social e emocional de ordem superior, que é 

deficiente no autismo. Recentemente, estudos de neuroimagem e neuropsicológicos tentaram 

delinear regiões distintas do córtex pré-frontal que suportam diferentes aspectos da função 

executiva. Alguns autores relataram que as taxas excessivas de crescimento do cérebro em 

crianças com autismo, que é principalmente contribuído pelo aumento do volume do córtex frontal. 

No entanto, os sintomas autistas permanecem refratários à terapia medicamentosa em 

alguns pacientes. Esses indivíduos evoluíram com doença grave e múltiplas comorbidades, 

causando diminuição da qualidade de vida. A terapia intervencionista, como a estimulação 

cerebral profunda, pode ser uma opção terapêutica alternativa para esses pacientes.

Intervenções foram utilizadas para o tratamento do TEA, práticas de intervenção focalizada 

e tratamentos abrangentes. As práticas de intervenção focalizada incluem estímulo, reforço, 

ensino de avaliação discreta, histórias sociais ou intervenções mediadas por colegas. Estes são 

projetados para produzir resultados comportamentais ou de desenvolvimento específicos para 

crianças individuais e usados por um período de tempo limitado com a intenção de demonstrar 
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uma mudança nos comportamentos direcionados. Os modelos abrangentes de tratamento 

são um conjunto de práticas realizadas durante um período prolongado e são intensas em sua 

aplicação, e geralmente têm múltiplos componentes.

SOCIALIZAÇÃO E BUSCA POR ESTÍMULOS NARRATIVOS

Quando as crianças com TEA têm uma linguagem desenvolta, que é o caso de poucos e 

quando são tratados cedo, intensamente e por um longo tempo, as melhoras na socialização são 

evidentes, as crianças com autismo têm grande dificuldade em ordenar uma história e recordar suas 

memórias além de flashes, conglomerados confusos e condensados de afetos e representações. 

A origem dessa impotência ou dessas rupturas narrativas permanece controversa. É um déficit 

ou uma distorção no desenvolvimento de uma função cognitiva que começa a ser exercida na 

troca de olhares com um interlocutor, durante os primeiros momentos de atenção conjunta e que 

estende-se através de interações lúdicas e jogos.

 O indivíduo pode assim ser separado do imediatismo da experiência e reconhecer os 

desejos dos outros, crenças e emoções, para chegar, mais tarde, a distender o elo inicial entre 

uma palavra e uma coisa, para ampliar o campo de significados e para alcançar o nível de 

polissemia e metáfora.

“[...] as manifestações comportamentais que definem o TEA incluem comprometimentos 
qualitativos no desenvolvimento sociocomunicativo, bem como a presença de comporta-
mentos estereotipados e de um repertório restrito de interesses e atividades, sendo que 
os sintomas nessas áreas, quando tomados conjuntamente, devem limitar ou dificultar o 
funcionamento diário do indivíduo” (APA, 2013 apud ZANON et al, 2014, p.25).

 Será antes uma defesa contra um sofrimento indescritível, relacionado ao inesperado, 

à mudança e à ausência, que faz com que o autista estruture seu ambiente rigidamente e se 

imponha ao universo, com seus estereótipos e rituais, um caráter de imutabilidade, congelando 

o tempo.

Qualquer que seja o fator primordial, o déficit e a defesa provavelmente estão interligados 

e se reforçam mutuamente. Um déficit da capacidade de simbolizar (colocar um objeto e uma 

palavra no lugar de outro objeto) torna o mundo difícil de controlar, ameaçar e forçar a lutar contra 

os eventos que perturbam a ordem das coisas, tentando ignorá-los e enclausurando-se em uma 
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concha de sensações repetitivas que leva à aceleração costumeira, na qual tudo retorna ao 

mesmo no lugar e na forma do evento, desse modo a informação é diluída como um ruído sem 

sentido no base regular da existência, de maneira cotidiana, chegando a alinhar-se de maneira 

puramente física, com os eventos precedentes. Homogeneização (isto é, falta de singularidade) 

e clivagem (isto é, nenhuma outra ligação que a justaposição com outros eventos) são as duas 

características essenciais que o evento toma na vida de autista. Torna-se assim (por déficit, 

defesa ou por um processo que engaje essas duas modalidades ao mesmo tempo) incapaz de 

se transformar em narrativa.

“[...] uma aliança precisa começar a se estabelecer entre a família e o profissional da saú-
de, não importando ser este um médico, um psicólogo ou um fonoaudiólogo. Essa aliança 
configura-se como uma parceria na qual o profissional começa a fazer parte dessa cami-
nhada com a família, no sentido de buscar o melhor atendimento especifico para aquela 
criança. [...] além, dos profissionais da saúde, a escola também tende a ser vista como 
um importante recurso auxiliar no desenvolvimento da criança, como apoio no manejo de 
certas rotinas desgastantes e como uma forma de ligação entre pais e alguns serviços” [...] 
(SEMENSATO; BOSA, 2013, p. 92-93).

Podemos encontrar três etapas: um tempo de prefiguração, na qual o evento físico é 

transformado em uma imagem e adquire um coeficiente de narrativa, um tempo de configuração 

no qual os eventos assim transformados estão interrelacionados, dramatizados, intrigados, 

um tempo de refiguração em que a história contada a um terceiro é recebida por ele para ser 

reconstruída novamente, em um novo contexto psicológico. Isso também é verdade nessa história 

interior em que transformamos tudo o que nos acontece em uma história que contamos a nós 

mesmos e que é a base da nossa identidade. A narrativa interna na qual o senso de continuidade 

de si se baseia, como qualquer história, e é endereçada a um terceiro.

Provavelmente no início da vida as trocas sensório recorrentes organizadas entre bebê 

e mãe, no modo de cenários primitivos e no outro virtual é sobre o bebê e seu horizonte, o 

destinatário dos primeiros embriões de narrativas não verbais. É porque ele está programado para 

entrar em uma conversa com esse outro que o bebê pode formar, com sua mãe. Gradualmente 

internalizados, esses envelopes são o ponto de partida para um diálogo consigo mesmo consigo 

mesmo, auto-organizado de acordo com os princípios espaço-temporais e causais de uma 

narrativa íntima. Era uma vez, em algum lugar, algo estava esperando pela subjetivação que, em 

seu relacionamento com o outro, estava lentamente se tornando como alguém.
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PROBABILIDADES INTERACIONAIS

Para uma infinidade de razões, genéticos, ambientais, a maioria dos quais ainda são 

desconhecidas, e que, com toda a probabilidade, interagir uns sobre os outros, a criança autista 

parece falhar neste processo complexo. Se a pesquisa atual procura identificar, no emaranhado 

de situações clínicas, alguns dos mecanismos básicos dessas falhas, o manejo terapêutico e 

educacional tem a função de trazer para a criança, de maneira global, estratégias de compensação, 

tanto pelo desenvolvimento de suas capacidades residuais quanto pela redução, sempre que 

possível, da restrição de manobras defensivas.

Desse modo, é possível considerar, do ponto de vista narratológico, a maioria dos elementos 

constitutivos dos tratamentos atuais para o autismo. É, pelo menos, esse ponto de vista que 

privilegiamos aqui, notando que ela impregna, cada vez mais, uma corrente atual de reflexão 

psicanalítica geral, na qual encontramos ao mesmo tempo a influência distante. Podemos aqui 

enfatizar três dimensões do tratamento que são indissociáveis cuidado individual, cuidado de 

grupo, organização institucional.

[...] os Transtornos Globais do Desenvolvimento foram classificados como um grupo de 
alterações, caracterizadas por alterações qualitativas da interação social e modalidades 
de comunicação, e por um repertório de interesses e atividades restrito e estereotipado. 
Essas anomalias qualitativas constituem uma característica global do funcionamento do 
indivíduo. (TAMANAHA, PERISSINOTO E CHIARI, 2008, p.4)

No que diz tange ao cuidado individual, tem havido muita discussão, algumas vezes 

controversamente, do interesse de uma cura psicanalítica para uma criança autista. Esse 

questionamento da aplicação da psicanálise ao autismo está enraizado em certo número de 

mal-entendidos, mantidos complacentemente pelos psicanalistas doutrinários, permanecendo 

fixos em concepções arcaicas. São necessários alguns esclarecimentos que enunciamos 

brutalmente, sem poder entrar nos detalhes ou qualificar. Em primeiro lugar, a psicanálise não 

tem direito epistemológico e metodológico de apoiar qualquer hipótese etiológica. De seu lugar, 

o psicanalista não pode dizer de onde vem o autismo. Se ele pode ouvir no sofrimento da criança 

um eco ao sofrimento dos pais (e vice-versa), nada lhe permite estabelecer qualquer outra coisa 

entre os dois do que uma ressonância, e não um elo causal.

Então, é claro, a grande maioria das crianças autistas, sem falar das que não têm uma 



515

linguagem articulada, não pode se engajar no tratamento analítico em sentido estrito, o qual, 

vamos nos lembrar, é baseado em um aparato teórico mais baseado no tripé inconsciente, 

sexualidade e transferência infantil. 

Não é certo que a maioria das crianças autistas tenha um inconsciente, um produto 

da repressão. Os representantes ideais de sua sexualidade são muito elementares, arcaicos, 

desorganizados, para poderem ser interpretados e dar origem a uma consciência aqueles que 

não têm linguagem de maneira articulada. 

A transferência, isto é, o deslocamento sobre o terapeuta dos afetos e representações 

experimentados ou construídos na relação com os primeiros objetos significativos, é difícil de 

identificar e interpretável, pelo menos sob esta forma, tanto permanece infiltrado por mecanismos 

tipo muito primitivo de identificação adesiva. Para que haja verdadeira transferência, a criança 

deve ser capaz de distinguir seus diferentes interlocutores uns dos outros. Aqui, pelo menos 

por um longo tempo, a criança se reproduz com todos aqueles que encontram, o mesmo modo 

de relação indiferenciada, baseado na colagem e na interpenetração. Finalmente, nos casos 

em que um genuíno processo psicanalítico pode estar envolvido chamado “autismo de alto 

nível” ou “síndrome de Asperger”, deve ser precedido por um longo processo de preparação 

psicoterapêutica que pode durar anos e que requer profissionais particularmente talentosos, 

preparados e experientes.

PSICOTERAPIA E O AUTISMO 

É, portanto, na maioria das vezes na forma de uma psicoterapia que o cuidado individual 

é cometido. Tem como objetivo ajudar a criança a descobrir o interesse e a utilidade de uma 

formatação narrativa de sua existência, além de sua adesão à concretude, sua necessidade de 

identificação imediata, sua intolerância à ausência ou à distância, e descobrindo com o terapeuta 

recipientes de história, dessa forma os eventos de sua vida virão e permanecerão no tempo. É 

menos uma questão de ajudar a criança a compreender o significado do que está acontecendo 

ou a traduzir em termos conscientes seus movimentos inconscientes, do que a apresentar a 

possibilidade de um significado e uma narrativa. 

Dentre as ações lançadas pela Política Nacional da Educação Especial na perspectiva 
da educação inclusiva esta o atendimento educacional especializado - AEE, um serviço 
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da educação especial que “[...]  identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 
acessibilidade, que eliminem as barreiras para plena participação dos alunos, consideran-
do suas necessidades especiais” (BRASIL, 2010, p.12).  

A psicoterapia de uma pessoa autista é, portanto, em certa medida, um traço de 

aprendizagem aprender sobre a natureza, as diferenças e o nome das emoções. Para cumprir 

essa função educativa, no sentido etimológico do termo, e orientar a criança através do labirinto 

de seu labirinto relacional em uma rede de histórias, ou o psicoterapeuta é baseado em vários 

elementos.

O primeiro é uma teoria de referência. Ele fornece scripts fundamentais que ajudam a 

organizar o material e resistir ao ataque ao pensamento transmitido pelos comportamentos 

autistas. O autismo tem um contágio real nos outros. Para manter seu potencial de reflexão, 

imaginação, criatividade, o terapeuta precisa de um suporte mental, um tipo de terceiro objeto 

interno que evite o fascínio hipnótico. É aqui que a psicanálise é preciosa, mais como um álbum 

de imagens e repertório de processos que podem ser encontrados em crianças, do que como 

um método específico.

O segundo elemento é um quadro técnico preciso. A regularidade, a duração fixa, a 

frequência, a permanência do local das sessões e o seguro de poder prolongar o tratamento ao 

longo dos anos, são aqui, mais do que em qualquer outro lugar, essenciais para dar sentimentos 

à criança e à sua família de segurança e confiança sem a qual uma aliança terapêutica é 

impossível. Três ou quatro sessões semanais, cada uma com pelo menos quarenta e cinco 

minutos, aparecem aqui os pré-requisitos necessários para que uma psicoterapia infantil autista 

tenha um significado (tanto para a criança quanto para os pais). O rigor desta estrutura não deve, 

por isso, proibir, em nossa opinião, a mobilidade do psicoterapeuta. Se a definição do quadro é 

fundamental, a ação psicoterapêutica não se limita a esse único recipiente.

O terceiro elemento é, de fato, a possibilidade de ou psicoterapeuta para buscar, onde quer 

que seja, informações que a criança autista (ao contrário de uma criança com menos severamente 

perturbada ou não) é incapaz para voltar a uma reunião. Daí a importância de encontros com 

a família, com outros interlocutores institucionais da criança, inclusive visitas domiciliares ou 

acompanhamentos da criança em outros locais terapêuticos ou sociais. Verdadeira ligação, ou o 

psicoterapeuta pode muito bem ser o testemunho concreto de eventos, em seguida reintroduzidos 

na sessão, sob a forma de histórias relacionadas com o que está acontecendo e causando 

outras histórias desenvolvidas em uma atmosfera afetiva, onde esta elaboração narrativa, objeto 
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de um prazer compartilhado, facilita o reinvestimento, pela criança. O atendimento em grupo 

prolonga e amplifica o cuidado individual. Com quatro ou cinco filhos, supervisionados por um 

número suficiente de terapeutas (geralmente três), esses grupos - multissemanais - podem ser 

organizados em torno de uma mediação (narrativa, desenho, modelagem, dramatização). apoiada 

pelo uso de fantoches, possivelmente um jogo de tabuleiro, etc.). Com o tempo, a mediação 

pode desaparecer, como andaimes que não são mais necessários quando o cimento secou. 

O grupo, então, torna-se um grupo de palavras (mesmo, paradoxalmente, com crianças que 

não são verbais ou não, cujas trocas são comentadas pelos adultos). Em qualquer caso, o que 

importa é a construção de uma história comum onde as crianças desenvolvem suas habilidades 

empáticas, aprenda a reconhecer suas emoções e as de seus pares, identificando-se uns com 

os outros e com os adultos ao seu redor e contendo seus excessos. Com o passar do tempo, o 

grupo se torna uma espécie de prótese que ajuda as crianças a se aventurarem em um ambiente 

social mais amplo e avançar no caminho para o empoderamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instituição constitui o objeto de fundo de tratamentos individuais e em grupo. É o 

conservatório coletivo de histórias singulares, o pano de fundo cultural que as contém e lhes dá 

sentido. A psicoterapia institucional do período imediato do pós-guerra, cuja natureza obsoleta 

foi proclamada muito rapidamente, também tem todas as vantagens de ser reavaliada em termos 

narratológicos. O cuidado individual é o que faz sentido em oposição ao atendimento em grupo. 

A atividade educativa ou reeducativa (fonoaudiologia, psicomotilidade e psicomotricidade) 

determina, a partir do exterior, os limites da atividade psicoterapêutica. Escola é o que é diferente 

sobre o local de atendimento. Todas as atividades terapêuticas, educativas ou escolares, isso é 

o que é determinado como diferente do que os pais fazem em casa ou o que é praticado – com 

ou sem apoio especializado – nas diversas atividades de integração social (frequentadas pelos 

centros, clubes esportivos, descoberta transporte público, passeios à cidade, etc.). Ligando 

estes diferentes elementos de uma rede, o trabalho de articulação continua nos numerosos 

encontros entre os vários protagonistas profissionais ou entre eles e os pais. Concentra-se 

mais particularmente nos momentos de passagem de um lugar para outro e na transmissão 

de informações e afetos experimentados na situação. O trabalho de articulação continua nos 
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numerosos encontros entre os vários protagonistas profissionais ou entre eles e os pais. Concentra-

se mais particularmente nos momentos de passagem de um lugar para outro e na transmissão 

de informações e afetos experimentados na situação. Através deste trabalho de diferenciação e 

articulação, a instituição – amplamente concebida como um sentimento de pertencimento – torna-

se um lugar (ou um conjunto de lugares estruturalmente ligados entre si por um projeto) no qual 

isso acontece. Algo que os eventos surgem, pode ser prefigurado, configurado e reformulado 

em uma elaboração narrativa constante. Colocados na história, contados em diferentes lugares, 

cada um dos quais existe apenas em relação aos outros, e cada falante é obrigado – por sua 

função e sua posição como um todo – a ter em mente a existência de outro, a criança pode, em 

casos felizes, gradualmente apropriar-se de uma narrativa institucional, elaborada pela primeira 

vez nas reuniões de supervisão ou síntese.
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AS EXPRESSÕES HISTÓRICAS DA QUESTÃO SOCIAL

ROSÂNGELA EUNICE RAIMUNDO RIBEIRO

RESUMO

Este trabalho pretende discutir as formas iniciais das políticas sociais de transferência de renda no Brasil indicando a 
resposta do Estado para o enfrentamento, alívio e erradicação da extrema pobreza como meta de governo no Brasil 
contemporâneo. Pretende também discutir a centralidade do trabalho como categoria fundante das relações sociais 
e da acumulação de riqueza socialmente produzida pela burguesia, da construção do processo de emancipação 
do indivíduo e de sua cidadania. Todas as problemáticas serão analisadas frente as mudanças e transformações 
politicas,sociais e econômicas vivenciadas na sociedade burguesa. Tendo em vista estes elementos, será discutido 
o caráter contraditório das políticas sociais no capitalismo evidenciando sua intervenção focalizada e fragmentada. 

Palavras Chave: Políticas sociais; Sociedade Burguesa; Neoliberalismo.

 

INTRODUÇÃO

A trajetória da implementação da política social pública de transferência de renda no Brasil, 

a partir de seus pressupostos históricos, chegaram ao cenário atual motivada pelas mudanças 

substanciais na conjuntura da sociedade capitalista e da hegemonia do capital.  A finalidade será  

observar os fragmentos dos ajustes na resposta do Estado para a “questão social” e na relação 

de conflito entre o capital e a classe trabalhadora desde seu presumido início. Entendemos que 

no enfrentamento das expressões históricas da questão social a partir do predomínio de políticas 

de combate à pobreza que, promovidas pelo Estado, são uma resposta política compensatória, 

sem, contudo ter o poder de superar os rebatimentos sociais e econômicos decorrentes.

Pretendemos ainda, construir neste trabalho uma reflexão histórico-crítica das relações 

sociais que caracterizam o trabalho como categoria central da sociabilidade humana e do seu 
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processo de humanização, bem como, destacar as respostas do sistema capitalista aos seus 

momentos de crise e a configuração da economia em suas diferentes fases até o perfil neoliberal 

do presente momento de sua globalização. Particularizamos essa reflexão ao contexto brasileiro 

para entender que a tendência atual da política de transferência de renda tem ligação com o 

projeto político neoliberal e com teorias que afirmam ser essa a forma eficaz de enfrentamento, 

alívio e erradicação da extrema pobreza no Brasil.

Fica evidente que o tema se reveste de complexidades teóricas e, tampouco seja possível 

abordar todos os conteúdos envolvidos na sua problemática. Para isso, nos apropriamos da 

teoria social crítica de Marx e da concepção marxista da realidade social para uma análise da 

“questão social” e suas expressões através da história a partir de sua visão de totalidade e de 

categorias que se particularizam como objeto de estudo. 

Analisaremos com base no acúmulo teórico de alguns autores especializados no tema o 

papel das políticas sociais do Estado no capitalismo contemporâneo decorrentes de sua resposta 

às expressões da “questão social” e do protagonismo de lutas da classe trabalhadora pela 

garantia de direitos sociais nos apropriando da contribuição do método da teoria social crítica 

de Marx para entender o caráter contraditório de suas relações. Discutiremos a centralidade do 

trabalho como categoria fundante das relações sociais e da acumulação de riqueza socialmente 

produzida pela burguesia, da construção do processo de emancipação do indivíduo e de sua 

cidadania. Essa implicação será pensada à luz das mudanças e transformações políticas, sociais 

e econômicas ocorridas na sociedade burguesa, discutidas por autores consultados sobre o 

tema e identificados com a perspectiva crítica.

Tendo em vista esses elementos discutiremos ainda o caráter contraditório das políticas 

sociais no capitalismo, enquanto, o enfrentamento da questão social com programas de caráter 

focalizado em suas expressões sem o objetivo de se garantir direitos sociais evidenciando uma 

intervenção fragmentada desses programas sociais destinados à classe trabalhadora, mas 

também a defesa dos interesses do sistema capitalista, num movimento dialético entre concessão 

de benefícios e garantia de direitos em ambas as direções.

Neste artigo relacionamos o trabalho em sua centralidade na sociabilidade do homem, 

na concretização da força produtiva e como atividade humano-genérica criadora de riqueza 

social. Discutimos as o origens presumíveis do capitalismo, sua transição do feudalismo e a 

complexidade de sua apresentação, o cenário de precariedade da vida da classe trabalhadora no 
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contexto da revolução industrial, dando conta das suas condições de pauperização. Utilizamos 

a realidade da pobreza como parte da presente discussão em virtude, não por se destacar entre 

as diversas expressões da “questão social”, mas por causa de ser a expressão concreta do 

antagonismo de classes, sua estreita relação com a exploração exercida pela classe dominante 

na acumulação da riqueza socialmente produzida e no modo como se opera a intervenção 

do Estado no tratamento de suas determinações ao longo da História. No segundo capítulo 

abordaremos alguns aspectos generalizados das políticas sociais em suas primeiras iniciativas 

ainda nas sociedades pré-capitalistas. A característica repressiva do Estado capitalista que 

incorporou algumas demandas da classe trabalhadora como a criação de algumas leis sem, 

contudo atingir o verdadeiro significado da questão social. Destacamos dentre outros aspectos 

dois momentos importantes na virada do século XIX para o século XX, a luta, as conquistas e o 

crescimento do movimento operário através das greves e o inicio do processo de concentração 

e monopolização do capital e dos meios de produção. Entre esses aspectos destacados, estão 

também as crises do capitalismo e a reestruturação produtiva que antecedeu a agenda neoliberal. 

São abordados os principais desdobramentos da política social no Brasil e os avanços da política 

de assistência social afirmadas na Constituição Federal, no Plano Nacional de Assistência Social, 

na Lei Orgânica de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social, contrastados 

com a precarização da implementação dessas políticas, sua focalização e a permanência da 

ações assistencialistas.

AS EXPRESSÕES HISTÓRICAS DA QUESTÃO SOCIAL

 

A história da sociedade burguesa é a história do enfrentamento entre a classe dominante 

e a classe expropriada de seus direitos. Desde a mais antiga civilização os opressores e os 

oprimidos sempre estiveram em constante oposição, ora abertamente, ora dissimuladamente até 

que pela transformação revolucionária uma das classes assume o poder.

O período em foco que oferece um recorte que possibilita entender o acirramento dessas 

relações de classe é a modernidade. Compreende-se como Modernidade o momento histórico 

em que surgiu, durante os séculos XVII, XVIII e XIX um novo modo de produção de bens 

materiais, um novo modo de produção de conhecimento e uma nova organização societária. 

Nesse processo encontramos a fundamentação de Marx em sua concepção teórica que dá a 
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conhecer e compreender as expressões das relações sociais num processo de movimento e 

de transformação através da práxis humana no trabalho e em sociedade. A teoria social crítica 

em Marx se ocupa em analisar as relações sociais no modo de produção capitalista e a questão 

social decorrente da apropriação e acumulação da riqueza socialmente produzida.

Veremos ainda que a sociedade burguesa moderna, que saiu das ruínas da sociedade 

feudal não superou os antagonismos de classes, pelo contrário substituiu as velhas condições 

de opressão por outras formas de perpetuação do poder adequadas às novas configurações do 

modo de produção capitalista.

O contexto histórico em que se dá o acirramento do conflito entre o capital e o trabalho 

é fundamental para se compreender as suas múltiplas expressões no contexto social que se 

ampliam até a configuração contemporânea da sociabilidade humana. O objetivo central deste 

tópico é resgatar alguns aspectos que definem a historicidade que sustenta o desenvolvimento do 

capitalismo, mesmo que sucintamente, e algumas observações que fazem parte dessa dinâmica 

e sua influência nas relações sociais dos indivíduos, na sua condição histórica de força produtiva.

Como salientam Behring e Boschetti (2008, p.52)

[...] A rigor, a categoria Questão Social não pertence ao quadro conceitual da teoria crítica, 
diga-se, da tradição marxista. Chega-se mesmo a dizer que colocar a questão social no 
centro do projeto de formação profissional, como o fez a ABEPSS a partir das Diretrizes 
Curriculares de 1996 seria retomar a ideia de “situação social-problema” tão cara ao Ser-
viço Social tradicional. Dentro disso esta seria uma proposição paradoxal, diante da orien-
tação teórica adotada pelo Serviço Social brasileiro.

Vale observar que a fundamentação teórica de Marx a respeito da questão social e da 

economia política teve o objetivo de

[...] desvelar a gênese da desigualdade social no capitalismo, tendo em  vista instrumen-
talizar sujeitos políticos e tendo à frente o movimento operário para sua superação foi a 
base do trabalho teórico de Marx. Desse ponto de vista, é correto afirmar que a tradição 
marxista empreende, desde Marx e Engels até os dias de hoje um esforço explicativo 
acerca da questão social, [...] acrescida da desigualdade social e do crescimento relativo 
da pauperização (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p.52)

Para que nos situemos neste debate necessitamos identificar alguns aspectos da sociedade 

capitalista no final do século XIX e XX. Quando pensamos nas origens do capitalismo devemos 

antes de tudo procurar desvendar aspectos relativos aos primórdios históricos, na tentativa de 
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reunir pressupostos que nos permitam chegar a uma conclusão quanto aos elementos que 

constituem a sua complexidade.

Netto e Braz (2007, p.15) asseguram que “no estudo introdutório de qualquer corpo teórico 

voltado para a explicação e a compreensão da vida social, uma breve referência à sua história 

e a controvérsias que atravessam a sua evolução é indispensável”. Sendo assim, podemos 

abordar alguns aspectos da historicidade  das relações sociais e do processo de amadurecimento 

do capitalismo, conforme Hobsbawn (2004) aprofunda e fornece amplo detalhamento do longo 

período que antecede a Revolução Industrial do século XIX, assim:

Nem o feudalismo nem o capitalismo podem ser entendidos como simples fases na história 
econômica. A sociedade e seu movimento têm de ser examinados em sua totalidade, pois 
de outra maneira o significado dos desenvolvimentos desiguais, e das contradições entre 
o fundamento econômico da sociedade e suas ideias e instituições, não pode ser devida-
mente apreciado. E não apreciar esse significado é fatal não só para a compreensão do 
crescimento e vitória final do modo capitalista de produção como para uma percepção da 
principal força propulsora de todo desenvolvimento humano. (HOBSBAWN, 2004, p.205)

O que vale entender que no transcurso desse período se deu a transformação do modo 

de produção feudal, baseado na relação proprietário fundiário-camponês para formas mercantis 

mais complexas, incluindo-se aí a permuta com valores expressos em moeda metálica. Ainda de 

acordo com Hobsbawn (2004),

Netto e Braz (2007) demonstram que nesse período surgem os primeiros a se debruçarem 

sobre uma análise sistematizada sobre as relações da produção e do comércio, os teóricos da 

economia política, notadamente Smith e Ricardo3 que, “[...] como para vários daqueles que os 

precederam, centrando a sua atenção nas questões relativas ao trabalho, ao valor e ao dinheiro, à 

economia política interessava compreender o conjunto das relações sociais que estava surgindo 

na crise do antigo regime” (NETTO e BRAZ, 2007, p.20). 

          Netto e Braz (2007) esclarecem que a ideia marxista de modo de produção não 

se restringe apenas ao âmbito econômico, mas estende-se a toda relação social estabelecida a 

partir da vinculação do homem ao trabalho. Uma característica básica desse modo de produção 

é que nele os homens encarregados de despender os esforços físicos, que Marx chama de “força 

de trabalho”, não são os mesmos que têm a propriedade das matérias-primas e das máquinas 

denominados “meios de produção”. Esta separação proporciona outro aspecto essencial do 

capitalismo, que é a transformação da “força de trabalho” em uma mercadoria, que, portanto, 
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pode ser levada ao mercado e trocada livremente.

Os argumentos que Marx apresenta para demonstrar a passagem do feudalismo para o 

capitalismo e a complexidade dessa relação é amplamente discutida em suas obras e nas obras 

dos estudiosos da teoria marxista, dessa forma não nos ocuparemos de detalhá-las. Todavia, 

é nesse contexto que encontramos os subsídios para analisar as respostas do capitalismo às 

expressões da questão social em diferentes situações históricas e as suas formas de intervenção 

através de políticas sociais no conflito entre a classe operária e a classe proprietária dos meios 

de produção.

Behring e Boschetti (2008, p.51) esclarecem que

As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são desdobramentos 
e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em geral setorizadas e fragmenta-
das – às expressões multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento se 
encontra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho. [...] Sua gênese está na 
maneira com que os homens se organizaram para produzir num determinado momento 
histórico, o de constituição das relações sociais capitalistas – e que tem continuidade na 
esfera da reprodução social.

Outro aspecto a considerar que complementa o raciocínio é que não tratamos apenas 

da produção de mercadorias dentro de sua dimensão econômica que cria e transfere valor à 

mercadoria dentro do processo de produção, então tal processo também tem o poder de produzir 

e reproduzir relações sociais. Assim, a luta de classes é “elemento interno” à lei do valor discutida 

por Marx e ajuda a compreender melhor o que é questão social.

      

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  Inicialmente, neste trabalho tivemos que recorrer ao extenso acúmulo teórico-histórico que 

alicerça as múltiplas formas de interpretação do tema das políticas sociais de Estado, em especial 

aquelas que tratam da transferência de renda como ação compensatória das desigualdades 

sociais. Sem a pretensão de esgotar o tema nesta breve análise, procuramos abordá-lo de forma 

a cobrir alguns aspectos relevantes recorrendo aos autores da Economia Política e das Políticas 

Sociais para um entendimento que certamente pudesse ser aprofundado na medida em que 

novas mediações se apresentem.

Nesse resgate do contexto sócio-histórico em que foram presumidamente gestadas as 
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primeiras ações direcionadas às classes menos favorecidas da população, especialmente a 

classe trabalhadora, para amenizar seu conflito com o capital foi possível constatar a fragilidade 

do tratamento dispensado às suas múltiplas determinações e de como a classe dominante se 

perpetuou no poder à custa da apropriação e da acumulação da riqueza socialmente produzida.

Assumimos como metodologia de discussão o método social crítico em Marx que 

proporciona uma análise estrutural dos condicionantes históricos que acompanham as 

múltiplas expressões da questão social e a partir dessa análise obter plena compreensão de 

que intervenções pontuais ou mudanças focalizadas não são suficientes para mudar o quadro 

de sobrevivência das classes subalternizadas. O caráter compensatório das políticas sociais 

assumidos historicamente e pactuados pelo capital e pelo Estado tem demonstrado o seu claro 

objetivo na adoção de elementos paliativos para amenizar os momentos de crise e compensar a 

balança do fluxo dos lucros da economia.

Em outro momento pontuamos a categoria do trabalho, tendo em mente a sua centralidade 

como motor das relações sociais e do processo de humanização do indivíduo, como elemento 

para sua reprodução e produtor de riqueza gerada pelo seu esforço físico e sua teleologia. Tal 

definição só poderia ser entendida à luz das expressões históricas da “questão social” presentes 

no processo de acumulação da riqueza socialmente produzida, nas novas configurações das 

relações do trabalho e no quadro de desemprego estrutural na modernidade.

A categoria pobreza, como expressão concreta das desigualdades sociais, aparece no 

corpo da nossa discussão para ser entendida como um fenômeno complexo apropriado pelo 

ideário liberal como natural e inerente ao processo civilizatório, no que Yasbek (2010) também 

salienta que as desigualdades sempre estiveram presentes na história das sociedades, portanto 

o que se discute aqui são  o caráter excludente da sociedade capitalista e a intervenção do Estado 

como mediador nos interesses do capital em detrimento da exploração da classe trabalhadora. As 

políticas públicas de transferência de renda são, em última análise, uma compensação monetária 

de caráter focalizado para combate à extrema pobreza, que conceitualmente tem o objetivo 

de interromper a cadeia intergeracional da pobreza. Pressupõe ação do Estado articulando 

diferenciadas intervenções com programas estruturantes, conforme Silva et al (2007) discute 

amplamente.

A transferência monetária para famílias pobres, a partir das políticas de combate à 

fome complementa a renda permitindo o seu acesso a outros níveis de consumo, melhorando, 
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sem dúvida, alguns índices associados à alimentação, conforme a orientação dos organismos 

internacionais a partir do ideário neoliberal. Outra constatação, de caráter contraditório, é que 

os critérios de inclusão e concessão dos benefícios monetários dos programas de transferência 

de renda e as condicionalidades para a sua manutenção reproduzem o caráter excludente 

das políticas sociais focalizadas com programas seletivos que qualificam a polarização entre 

o ‘extremamente pobre’ do cidadão sujeito de direitos socioassistenciais. Entendemos que tal 

focalização é insuficiente para a superação das desigualdades no contexto social brasileiro.

No Brasil, com um quadro de desigualdade e necessidades extremas, as políticas sociais 

de perfil neoliberal assumem um papel de relevância quando contribui na soma com outras 

ações no sistema de proteção social na redução da fome e da desnutrição infantil. Contudo fica 

claro que essa complementação de renda satisfaz parcialmente as necessidades básicas da 

população carente, garante apenas o que é necessário à sobrevivência. É enganoso pensar que 

essas ações são suficientes para a superação da pobreza, pois ainda estão ausentes do conjunto 

a satisfação de outras necessidades sociais, indispensáveis ao pleno exercício da cidadania e 

que estão além das necessidades de sobrevivência.

Compreendemos que, dentro do debate a partir do referencial marxista de totalidade, 

o tratamento das necessidades segue a orientação do receituário neoliberal em que o claro 

objetivo é a redução da pobreza e não das desigualdades sociais.

Concluindo, a reprodução das orientações dos programas de transferência de renda 

com condicionalidades praticados pelo Estado em todos os programas relacionados, com a 

particularidade de se propor a preparar seus usuários para o mercado de trabalho não encontra 

sua concretização na realidade local. Entendemos que à luz das mudanças impostas pelo 

processo de globalização da economia na nova configuração das relações do trabalho e sua 

consequente mercantilização e informalidade, que são impostos limites que impedem a plena 

reprodução social. É indiscutível que a transferência de recursos financeiros às famílias como 

forma de compensar os efeitos desses limites pode amenizar algumas carências imediatas, 

contudo, a realidade aponta para a continuação e ampliação da necessidade da intervenção 

pública nas determinações dinâmicas das condições de vida a nível local.
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ABORDAGEM BILÍNGUE PARA SURDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

SAIRA JARDIM FERREIRA SANTOS

RESUMO

Nos dias atuais um dos princípios básicos que norteia as políticas em Educação é o princípio da “Educação para 
Todos”, e de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 02/2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica, manifesta o compromisso do país com “o desafio de construir coletivamente as 
condições para atender bem à diversidade de seus alunos”. (MEC/SEESP, 2004, p.22) Ainda de acordo a resolução 
acima, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas é a escola que deve adaptar-se às necessidades do 
aluno, estando à disposição do aluno, tanto nas creches, pré-escolas, ou centros de educação infantil, tornando-
se um espaço inclusivo. Em busca desses objetivos, além da capacitação e de apoio, o professor precisa estar 
preparado para receber esse novo aluno, proporcionando uma aprendizagem significativa para todos. Também é 
importante ouvir o professor a respeito do que pensa sobre o diferente, suas expectativas, suas ansiedades, como 
será seu trabalho, pois tudo isso definirá e influenciara a relação dos alunos. 

Palavras-Chave: Educação; Ensino; Surdos; Libras; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO 

Pensando nas resoluções governamentais e observando a escola em que trabalho é que 

surgiu a ideia de produzir esta pesquisa. Este tema foi escolhido com o objetivo de mostrar 

algumas dificuldades apresentadas no processo de inclusão das crianças na educação infantil. 

Minha experiência pessoal como professora na educação infantil ainda é muito pequena, mas já 

pude observar que a inclusão que está ocorrendo se mostra aquém daquela que nós educadores 

almejamos, a começar pelo espaço: as salas estão sempre lotadas, não se tem material adequado, 

e muitos professores, por sua vez, não estão capacitados a atender as necessidades educativas 
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das crianças, pois a cada ano chegam alunos com os mais diversos tipos de deficiências. Diante 

dessa situação, me senti motivada a desenvolver esta pesquisa, buscando mostrar como está 

ocorrendo a inclusão do aluno surdo na educação infantil e o caminho que ainda precisamos 

percorrer para que de fato a educação seja para todos. Uma das dificuldades encontradas na 

inclusão do aluno surdo é o uso da Libras (Língua Brasileira de Sinais), pois ainda não temos 

profissionais habilitados em quantidade suficiente para atender a toda demanda. A Libras é a 

língua oficial do surdo, é um meio de comunicação. Com o aumento da demanda de alunos 

com deficiência nas salas de aula, outra 6 dificuldade apontada pelos professores no trabalho 

de inclusão é a necessidade de obter maior conhecimento sobre a criança para desenvolver 

procedimentos para atender as diferentes necessidades.

DESENVOLVIMENTO

Na atualidade a educação reconhece a importância da educação infantil na vida das 

crianças. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº 9.394/1996 incentivou o 

desenvolvimento e o compromisso com uma organização escolar nessa etapa, com qualidade, 

reconhecendo-a enquanto fundamental a criança. 

Além disso, as diretrizes da Lei mencionada introduziu um capítulo específico ressaltando 

o atendimento as necessidades educacionais especiais dos alunos, desde a educação infantil. 

Com o reforço do Ministério da Educação, as políticas de educação inclusiva são disseminadas a 

fim de criar condições necessárias a todas as crianças, para que todas tenham acesso a educação 

e aos bens sociais em condições de igualdade. Nessa lógica, também estão englobadas as 

crianças surdas, que também encontram-se matriculadas na educação infantil. 

No entanto Lodi (2013) tece considerações acerca da organização educacional referente 

as crianças surdas no Brasil e alerta para que se faça um exame mais detalhado das diferenças 

existentes entre as necessidades de ouvintes, mesmo para os que tenham necessidades 

educacionais especiais e aos surdos. 

O Brasil foi signatário as especificações inclusivas da Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994), porém colocou as necessidades dos surdos na mesma configuração dos demais 

estudantes, descrevendo o bilinguismo apenas como a presença de duas línguas no mesmo 

ambiente. Vale observar que no item nº 19 do documento orientador das políticas inclusivas 
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brasileiras, as orientações para a educação de surdas esclarece a importância da língua de 

sinais presente no período de desenvolvimento da criança, enquanto língua de orientação em 

todas as situações, para a criança ter acesso e ser incluída de verdade. 

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e situações 

individuais. A importância da linguagem de signos como meio de comunicação entre os surdos, 

por exemplo, deveria ser reconhecida e a provisão deveria ser feita no sentido de garantir que 

todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua nacional de signos. Devido às 

necessidades particulares de comunicação dos surdos e das pessoas surdas/cegas, a educação 

deles pode ser mais adequadamente provida em escolas especiais ou classes especiais e 

unidades em escolas regulares (UNESCO, 1994). 

Entretanto documentos como a Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 

(BRASIL, 2008) e Lei nº. 13.146 de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) (BRASIL, 2015), fomenta que a inclusão de surdos significa 

a presença desses sujeitos em classes junto aos ouvintes onde a Libras se faz presentes em 

alguns momentos de aulas, via intérprete ou por meio de atendimento educacional especializado 

na sala de recursos multifuncional. Diferente desse olhar ao bilinguismo, o Decreto 5.626/2005 

trata da organização da educação e surdos, desde a educação infantil com a escolarização 

baseada pela orientação da língua de sinais por professores fluente em Libras, de modo que 

essa língua se torne protagonista no processo e os sujeitos tenham acesso aos conceitos 

historicamente compartilhados por ela (BRASIL, 2005). 

Diferente desse olhar ao bilinguismo, o Decreto 5.626/2005 trata da organização da 

educação e surdos, desde a educação infantil com a escolarização baseada pela orientação da 

língua de sinais por professores fluente em Libras, de modo que essa língua se torne protagonista 

no processo e os sujeitos tenham acesso aos conceitos historicamente compartilhados por ela 

(BRASIL, 2005). Entretanto documentos como a Política de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva (BRASIL, 2008) e Lei nº. 13.146 de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) (BRASIL, 2015), fomenta que a inclusão de 

surdos significa a presença desses sujeitos em classes junto aos ouvintes onde a Libras se faz 

presentes em alguns momentos de aulas, via intérprete ou por meio de atendimento educacional 

especializado na sala de recursos multifuncional. 

Assim, no Brasil, há diferentes documentos oficiais para tratar da educação de surdos, Por 
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exemplo, na Rede Municipal de São Paulo, a partir do ano de 2013 teve o início um projeto de 

educação bilíngue para surdos, onde algumas escolas municipais foram organizadas em função 

da diferença linguística desses sujeitos. Mais adiante, houve a necessidade de organizar essa 

situação desde a educação infantil, percebendo os resultados positivos dessa implantação. 

A partir do ano de 2015, essa organização na educação infantil não se deu exatamente 

nos termos do Decreto 5.626/2005, de modo que algumas crianças surdas são colocadas em 

salas lotadas junto aos ouvintes, apesar da denominação da “Escola Polo Bilíngue, seguindo 

as orientações da portaria nº 8.764, de 23/12/2016 (SÃO PAULO, 2016a) - que regulamenta 

o decreto nº 57.379/2016 (SÃO PAULO, 2016b), a educação bilíngue, na educação infantil, 

seguindo a lógica das políticas inclusivas (BRASIL, 2008) e (Brasil, 2015).

Mediante essa realidade e vivencia junto à implementação dessa modalidade e o percurso 

que se encaminha, esse trabalho irá tratar especificamente da presença da criança surda e seu 

processo escolar.

 

OBJETIVOS

 

Geral: 

Analisar o processo de implementação da organização bilíngue para surdos na educação 

infantil na rede municipal de São Paulo. 

Específicos 

- Pontuar os encaminhamentos oferecidos às crianças surdas matriculadas na escola de 

educação infantil para surdos; 

- Examinar a presença da língua de sinais na rotina das crianças surdas matriculadas 

nessa instituição; 

- Verificar a proximidade dos educadores com as especificidades linguísticas dos alunos 

surdos;

Para que haja um desenvolvimento pleno é necessário que a criança tenha acesso a uma 

língua e se relacione com seus pares. Dessa maneira, por meio das trocas verbais ocorridas no 

processo interativo, seu intelecto vai se desenvolvendo. 

Nessa lógica, pautando-se nos constructos de Vygotsky (2001; 2010) tem-se que a criança 

se torna social a medida que participa de grupos, como a família e escola. Desde o nascimento, 
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o homem já é social e interage por meio de uma língua partilhada, de modo que a comunicação 

se faz essencial para ele se humanizar e desenvolver suas funções psicológicas superiores. 

Em relação às crianças surdas, Lacerda (2013) indica que a maioria nasce em lares 

ouvintes não tendo acesso integral a língua partilhada entre seus familiares, dificultando assim, 

o acesso aos conhecimentos de mundo. Desse modo, a autora mostra que na verdade não é 

a perda auditiva o impeditivo para a criança aprender, mas a falta de uma língua, pois indica 

que o canal por onde a criança surda apreende o mundo é diferente das crianças ouvintes e da 

comunidade majoritária que fala uma língua oral, que não lhe é acessível. 

Apesar de todo aparato tecnológico e tentativa de ensinar essa criança ouvir e falar, é 

essencial que a prioridade seja o desenvolvimento de uma língua completa e acessível ao seu 

canal visual, mesmo que sua família realize opções pelas terapias de oralização. 

Nesse sentido, não tendo a família a fluência ou conhecimento em língua de sinais, é 

necessário que essa vivência seja realizada no ambiente escolar, junto a outras crianças 

surdas e professores fluentes em Libras, sendo primordial o convívio com seu par adulto, ou 

seja, os instrutores surdos, servindo como modelos comunicativos que os levarão ao acesso 

ao conhecimento e consequentemente, a um desenvolvimento que lhes permitirão aprender a 

Língua Portuguesa, língua da comunidade majoritária da qual também fazem parte e precisam 

ter acesso aos bens culturais escritos. 

Isso significa que na proposta bilíngue para surdos, a Libras e a Língua Portuguesa devem 

coexistir na escola, desde que o espaço educacional respeite as particularidades linguísticas dos 

alunos surdos. 

As experiências com educação bilíngue são recentes e ainda em diversos países como 

o Brasil [ estão em construção. Tal mudança, para além da presença da língua de sinais no 

ambiente escolar, implica em uma modificações filosóficas, ao considerar os surdos enquanto 

sujeitos culturais e políticos ao tratá-los enquanto diferentes e não como deficientes que precisam 

de cura e tratamento. 

Segundo Lodi (2013) existe uma interpretação equivocada entre a Lei da Política Nacional 

de Educação Especial e o Decreto 5.626/05, no que se refere ao atendimento educacional de 

surdos. 

A Política Nacional de Educação Especial institui a Educação Inclusiva que prioriza 

as diferenças e igualdades como valores indissociáveis e defende o direito de superação da 
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exclusão no ambiente escolar de forma generalizada. Instituindo a matricula de todos os alunos 

no sistema regular de ensino para garantir educação igualitária a todos. E é neste modelo de 

educação inclusiva que a educação de surdos tem sido criticada pela comunidade surda, pois 

desconsidera a especificidade linguística e sócia cultural da pessoa surda ao colocá-los num 

ambiente exclusivamente oral. Essa situação os deixa de fora do processo por terem um modo 

espacial de compreender o mundo diferente dos ouvintes que aprendem de forma sequencial, 

sem dar condições de viabilizar o acesso aos conhecimentos e conteúdos curriculares. Dentre 

tantos fatores, a crítica da comunidade surda também é feita a partir do fato da Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008) prevê a Libras apenas no 

atendimento especializado ou por intermédio dos TILSPs – Tradutores e Intérpretes de Libras/

Língua Portuguesa, sem ao menos terem fluência nas duas língua para realizar a tradução. 

Os alunos surdos devem ser atendidos em escolas bilíngues para surdos, desde a mais 

tenra idade Essas escolas propiciarão às crianças surdas condições para adquirir e desenvolver a 

língua brasileira de Sinais (LIBRAS), como primeira língua, e para aprender a Língua Portuguesa 

(e/ou outras línguas de modalidades oral-auditiva e gestual-visual), como segunda língua, tendo 

oportunidade para vivenciar todas as outras atividades curriculares específicas de Ensino Pré-

escolar, fundamental e Médio em LIBRAS. (FENEIS, p. 13 1999). É importante destacar que na 

educação infantil, muitas vezes a criança surda chega sem conhecer a Libras, pois sua família 

é ouvinte. Essa criança já se encontra em desvantagem, pois muitos de nós professores, não 

sabemos nos comunicar, é nesse momento que se faz necessário um professor qualificado em 

Libras que possa ensinar não só o aluno surdo, mas também os demais alunos, facilitando a 

comunicação e a socialização, oportunizando o conhecimento de outros universos, garantindo 

assim de fato a inclusão do aluno surdo na educação infantil.

Outro aspecto também que é desconsiderado pela Política Nacional de Educação (BRASIL, 

2008) é a necessidade da criança surda na educação infantil estar em período de aquisição da 

linguagem necessitando estar imersa em uma língua suficientemente estruturada que lhe dê 

condições de interagir e se relacionar com seus pares. Sua constituição visual não lhe permite 

participar das situações de comunicação oral da mesma forma que ocorre com as crianças 

ouvintes, de modo que ela fica em situação de desvantagem na aprendizagens ocorridas na 

educação infantil. Por esse motivo o Decreto 5.626 preconiza a presença da Libras desde a 

educação infantil com professores fluente e não TILSP, já que a maioria dessas crianças nascem 
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em lares ouvintes com presença apenas da língua oral, sem acesso a língua de sinais. 

Então é relevante investigar o processo de implementação do bilinguismo na educação 

infantil pontuando os aspectos positivos e negativos, bem como a forma de acatar as determinações 

presentes no Decreto 5.626/2005 (BRASIL, 2005) para de fato atender as necessidade linguísticas 

dos surdos.

De acordo com a lei 10436 de 24 de abril de 2002, fica claro que é direito de toda criança 

estar incluída nas escolas comuns de educação infantil, e nos anos iniciais do ensino  fundamental, 

e o que temos acompanhado é que a inclusão está ocorrendo conforme a lei exige, as escolas 

têm acolhido todas as crianças, o que não está garantindo é o atendimento com profissional 

qualificado, no caso do aluno surdo é necessário um professor conhecedor da Língua Brasileira 

de Sinais e da Língua Portuguesa e também um intérprete se necessário. Sabemos que a escola 

deve se adaptar ao aluno respeitando suas condições, repensando o currículo quando necessário, 

proporcionando o contato com um professor surdo, contudo, isso não é uma garantia de inclusão 

satisfatória. A inclusão tem ocorrido de forma arbitrária, não se tem um planejamento ou um 

profissional habilitado para dar apoio ao professor, os cursos que são oferecidos pela secretaria 

de educação não atende a todos, para atender da melhor forma os educando. Os professores 

tem se empenhado em leituras a respeito de cada deficiência e nas reuniões sempre se reserva 

um tempinho para discussões e trocas de experiências para amenizar as angústias que sempre 

estão presente nas falas dos professores.

A seguir irei descrever as observações que tive do aluno em sala de aula no CEI onde 

trabalho, os desafios e como as professoras estão atendendo esta criança, mesmo sem o 

conhecimento de atendimento ao surdo. É uma criança de 2 anos e 6 meses. 

Nos primeiros dias de aula aconteceu da professora não entender o que ele queria e ele 

fez xixi na sala, com o tempo as professoras passaram a fazer alguns gestos que ele apontava e 

elas sabiam se ele queria ir ao banheiro ou tomar água. Ele sempre aponta o que quer, às vezes 

grita, nas brincadeiras ele se envolve, participa, observa as atitudes das demais crianças depois 

faz igual

 ele entende alguns comando da professora, quando ela solicita que guarde os brinquedos 

ele ajuda a guardar é muito sorridente, às vezes teimoso como qualquer criança .Nas atividades 

de pintura apresenta interesse, gosta de cortar papéis para atividades de colagem e no parque 

brinca com todos os brinquedos , mas, não participa das brincadeiras com os amigos, demonstra 
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isolamento e agressividade necessitando sempre da intervenção da professora para resolver 

atritos com os amigos, faz as refeições normalmente junto às demais crianças.Ficou claro que 

sua comunicação com a turma e a professora é restrita, não garantindo sua total socialização, 

ficando muitas vezes na dúvida do que realmente está acontecendo. Para atender ao aluno surdo, 

a formação do professor que a lei garante nos cursos de pedagogia infelizmente é insuficiente 

não garantindo ao profissional a fluência necessária para a comunicação com o aluno surdo. A 

grade curricular que as universidades oferecem para a disciplina de libras ainda são mínimas 

para ser dividida em teorias, a história do surdo e prática de Libras, para um aprendizado real 

e com fluência em uma nova língua a carga horária não é suficiente, e como consequência 

essa defasagem na formação do professor se reflete na educação dada aos alunos surdos nas 

escolas que deixam grandes lacunas em sua aprendizagem.

 Em entrevista, a mãe alega que se comunica com ele da melhor forma possível, e diz nos 

entendemos pelo olhar, ele sabe o que estou falando. Ao perguntar como se comunica com seu 

filho, ela responde como toda mãe, “ele me entende muito bem, faz tudo que eu peço, consegue-

me entender olhando”. Foi perguntado se tem ajuda da família com a criança, ela respondeu que 

não, só ela entende a criança, o pai evita conversar com ele, e o irmão mais velho se comunica 

por gestos, nenhuma pessoa da família conhece a língua de sinais. Nessa resposta observamos 

a dificuldade da inclusão em família, só a mãe se comunica precariamente com o filho, esse é 

um fato que muitas pessoas enfrentam sozinhas. Ainda não temos um manual para amenizar ou 

um atendimento específico às famílias no sentido de resolver esses conflitos.

No intuito de promover uma inclusão adequada a cada especificidade a Prefeitura de São 

Paulo conta com os seguintes Serviços de Educação Especial. Os serviços de educação especial 

para o atendimento aos educando público alvo da educação especial são oferecidos na Rede 

Municipal de Ensino, por meio de: 38 Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão – 

CEFAI - Segundo a Prefeitura de São Paulo estão em funcionamento nas 13 Diretorias Regionais 

de Educação, tem como atribuições, o acompanhamento aos educando com deficiência, TGD e 

altas habilidades/ superdotação por meio de visitas sistemáticas às escolas, avaliação pedagógica, 

reuniões com professores e coordenadores pedagógicos, atendimentos a pais e outros. Desde 

2013, as equipes estão sendo ampliadas, objetivando atender a demanda de cada região.

O CEFAI é composto por Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (PAAI), com 

ação itinerante à Comunidade Educativa. Esses professores têm especialização comprovada ou 
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habilitação em Educação Especial ou em uma de suas áreas: deficiências física, mental, visual, 

auditiva e múltipla, e desenvolvem ações que podem abranger educando, professores, gestores, 

familiares e funcionários das escolas. As Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – (SAAI), 

estão instaladas nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, são destinadas ao 

Atendimento Educacional Especializado - AEE em caráter complementar ou suplementar aos 

educando que apresentam algum tipo de deficiência, TGD e altas habilidades/ superdotação.

A Prefeitura de São Paulo também conta com as Escolas Municipais de Educação Bilíngue 

para Surdos – EMEBS e Unidades Polo de Educação Bilíngue. Estas unidades destinam-se às 

crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência auditiva/surdez, surdo cego ou com 

outras deficiências, limitações, condições ou disfunções associadas à deficiência auditiva/surdez.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, o direito das crianças surdas a uma educação bilíngue é garantido pelo Decreto 

Federal Nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, mas durante os estudos aqui elaborados podemos 

apontar que este direito ainda está distante da realidade de muitas das crianças surdas, 

impedindo a possibilidade da constituição de múltiplas Identidades Surdas e de uma autoestima 

positiva de ser surdo. Já que muitas das nossas crianças surdas como apontam as estatísticas 

do IBGE são filhas de pais ouvintes e, na maioria das vezes demoram a ter acesso ou até mesmo 

desconhecem a Língua de Sinais. 

Os estudos que legitimaram a língua de sinais e a existência de modelos bilíngues para 

surdos em várias partes do mundo já confirmaram que o modelo bilíngue é que permite o 

desenvolvimento no mesmo patamar das crianças ouvintes, não pelo fato e existir uma metodologia 

para surdos, mas por estar imersa numa língua acessível aos sujeitos. Entretanto bilinguismo não 

significa estar junto aos ouvintes com a Língua de Sinais surgindo em determinados momentos, 

mas sim estar nos anos da educação infantil e ensino fundamental em escolas voltadas para 

surdos, com alunos surdos e professores fluentes em Libras. 

Tal organização permite também que esses alunos tenham acesso a uma segunda língua, 

no caso, a Língua Portuguesa, pois também se encontram imerso entre ouvintes nas vivências 

entre seus familiares, grupo religioso, comunitário e etc. 

Além disso, o Decreto 5.626/2005 preconiza que a partir dos anos finais do Ensino 
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Fundamental os surdos munidos de competência e apropriação dos conceitos, possam estar nas 

salas junto aos ouvintes com a presença de TILSP. Assim esse estudo destaca a essencialidade 

da Educação infantil na vida dos surdos, lhe oferecendo as bases para darem continuidade aos 

seus estudos sem dificuldades, que geralmente são atribuídas a falta de audição. 

A comunidade surda lutou e ainda continua lutando pela educação bilíngue que de fato 

respeite as diferenças desses indivíduos e essa pesquisa aponta que ainda há muito a ser 

discutido e melhorado frente a compreensão dos ouvintes que organizam as políticas no país e as 

necessidades dos surdos e acredita-se que, a partir da conscientização das diversas esferas da 

sociedade, pode-se vislumbrar a mudança de paradigmas do dualismo entre a Língua de Sinais 

e a oralidade que ainda permeiam a educação dos surdos ou ainda a interpretação errônea dos 

parâmetros bilíngues existentes no Decreto 5.626/2005 (BRASIL, 2005).
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FORMAS DE GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

SIMONE NUNES DE SOUZA

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre as Formas de Governo e Políticas públicas no Brasil. Para desenvolver 
o tema e embasar pesquisas foram feitos estudos na área de Filosofia, Economia, Jornalismo e Sociologia. 
Apresentamos as formas de governo desde a antiguidade até os dias atuais, chegando ao governo do Brasil para 
entender como é organizado. Também discorremos sobre o que são políticas públicas e o que ela influencia na vida 
dos cidadãos. E de que forma é aplicada no Brasil. Especificamos como exemplo a situação da Educação em todo 
Brasil, mas em especial a crise educacional no Estado de São Paulo, onde o governo vem elaborando vários planos 
para garantir os direitos de sua população durante a crise sanitária que afetou vários setores como a economia, 
saúde, educação e social.
 
Palavras-Chave:  Formas De Governo; Políticas Públicas; Papel Do Governo.

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 ficará marcado na história como um dos períodos mais desafiadores da 

sociedade em geral. Os governos de vários países enfrentam diversas crises como por exemplo: 

crise sanitária devido a Pandemia da Covid-19, crise fiscal com a redução da atividade econômica 

gerado também pela crise da saúde e consequentemente a redução da arrecadação. Ainda o 

mundo passa por vários outros problemas como instabilidade no sistema financeiro, educacional, 

político, entre outros.

Na tentativa de solucionar essas adversidades uma das ferramentas mais importante ao 

combate do desequilíbrio socioeconômico se dá através das chamadas Políticas Públicas.
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FORMAS DE GOVERNO

•	 PRINCIPAIS TEORIAS

Formas de governo é a maneira em que os poderes são organizados numa determinada 

sociedade. Dessa forma se institui várias teorias ao longo do tempo conceituando e definindo os 

diversos tipos de governo. (PORFÍRIO, 2020).

Segundo Aristóteles em sua obra com o título “Política” elenca seis formas de governos 

com base em experiências vívidas em na Grécia. Classificando em legítimos a Monarquia, 

Aristocracia e Democracia e ilegítimos Tirania, Oligarquia e Demagogia considerando estas 

como deturpação das formas legítimas.

Nicolau Maquiavel em seus estudos rejeitou os princípios do Estado ideal propostas por 

Platão e Aristóteles. Segundo o autor o governo teria como objetivo o poder e o controle da 

sociedade, ao invés de agir com compaixão e justiça. Ele defendia o uso da força para o bem-

estar da sociedade. Em duas de suas principais obras “O Príncipe” e “A Arte da Guerra” essas 

ideias ficam bem claras. (FILHO, 2010, p. 277-280).

De acordo com Maquiavel só existiam apenas duas formas de governo; O Principado 

que se caracterizava como uma forma de Monarquia absolutista e a República governo de 

características democráticas. (PORFÍRIO, 2020).

Charles de Montesquieu conceituou três formas de governo sendo elas República, 

Monarquia e Despotismo. (PORFÍRIO, 2020).

A filosofia através de seus principais representantes vem desde a antiguidade 

desenvolvendo teorias a fim de construir uma forma harmônica de poder evitando que governos 

autoritários ou absolutistas construam leis que vão contra o interesse comum da sociedade. 

(SOUSA, 2020).

Filósofos famosos como Aristóteles, Platão, Hobbes, Locke e Montesquieu em suas obras 

exaltaram o sentido da liberdade da sociedade, da democracia e harmonia do poder, tentando 

achar soluções que evitassem o abuso dos governantes. (FILHO, 2010).

Thomas Hobbes apesar de defensor da monarquia pregava que os governantes deveriam 

ser escolhidos por um contrato social e não por Deus. Hobbes como Rosseau defendia um 

contrato social que geraria um bem-estar coletivo através de um estado forte e totalitário. (FILHO, 
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2020).

Por outro lado, John Locke que também defendia uma espécie de contrato social, onde 

deveria haver um acordo entre sociedade e governo para proteger os direitos individuais. Locke 

era grande defensor da democracia e do capitalismo, suas obras como “Dois Tratados sobre 

o Governo” (1690), serviram de inspiração para as Revoluções Francesa e Americana. Locke 

também defendia o liberalismo, a privatização da propriedade e a divisão do poder de forma a 

proteger os cidadãos dos abusos de autoridade, esses ideais influenciaram muitos pensadores. 

(FILHO, 2010).

Alguns anos depois Charles de Montesquieu inspirado nas obras de Jhon Locke e 

principalmente de Aristóteles, cria a obra “O Espírito das Leis”. O qual aborda uma forma de 

reorganização das instituições políticas, através da “Teoria dos Três Poderes”. Segunda tal 

teoria a divisão tripartite seria uma solução para os abusos comumente exercido pelo governo 

absolutista. (SOUSA, 2020).

Para Montesquieu os três poderes deveriam ser autônomos e independente cada qual 

exercendo uma função específica dentro do governo. Apesar de prever a não interferência entre 

os três poderes, esses têm como função fiscalizar a ação entre si a afim de evitar excesso por 

qualquer uma das partes. (SOUSA, 20202)

•	 OS TRÊS PODERES

•	 PODER EXECUTIVO

O Poder executivo tem a função de identificar as necessidades da esfera pública e 

assegurar que sejam atendidas as questões da sociedade dentro dos trâmites da lei.  Mesmo 

tendo muitas atribuições administrativas, os integrantes do Executivo não podem exceder o limite 

das leis criadas. (SOUSA, 2020).

•	 PODER LEGISLATIVO

O Poder Legislativo tem como função unir os representantes políticos que determinam 

a criação de novas leis. Ao serem eleitos pelos cidadãos os membros do Legislativo passam a 
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representar a voz da sociedade em seus interesses e ainda desempenha o papel de fiscalizar o 

cumprimento das Leis pelo Poder Executivo. Dessa forma os legisladores acompanham a ação 

dos executores. (SOUSA, 2020).

•	 PODER JUDICIÁRIO

O Poder Judiciário tem como função julgar, através dos conceitos legais, um problema ou 

questão de maneira que sejam resolvidos. Os membros como juízes, promotores e advogados 

garantem que as questões sejam resolvidas dentro da legalidade.

FORMAS DE GOVERNO

Formas de governo diz respeito sobre a maneira que um determinado governo é organizado 

e exerce seu poder sobre seus governados, propriamente dito é a forma de governar. Muitos 

autores e estudiosos desde os primórdios da história vem elaborando classificações dessas 

formas de governo, desde Aristóteles na Grécia antiga até nos dias atuais. (PORFÍRIO, 2020).

FORMAS DE GOVERNO SEGUNDO ARISTÓTELES

 

O grande filósofo Aristóteles com base em suas observações sobre a vida política da 

Grécia dividiu as formas de governo em dois grupos; Legítimos e Ilegítimos.

Legítimos conforme a concepção Aristotélica essas formas de governo são consideradas 

um bom governo, ou seja, que exerce o poder em prol do povo eles:

A) Monarquia – Governo onde o poder se concentra na mão de uma só pessoa, chamado 
de Monarca.

B) Aristocracia – Forma de governo onde o poder é exercido por um grupo de pessoas 
aptas, formando uma casta política.

C) Democracia – Nesse tipo de governo o poder é exercido por qualquer cidadão, normal-
mente é dissolvido entre a massa popular. 

Ilegítimos são formas de governo consideradas degenerações das formas legitimas. 

Essas imperfeições normalmente são causadas por governantes que exercem o poder em causa 
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própria ou de um pequeno grupo da sociedade.

a) Tirania - Uma descaracterização da Monarquia. O monarca age com injustiça e arbitra-
riedade.

b) Oligarquia – É uma imperfeição da Aristocracia, o grupo legisla com ações que vão 
contra os interesses do bem comum.

c) Demagogia – É a impropriedade da democracia, a massa que toma o poder e se preo-
cupa apenas com os que estão no poder.

(PORFÍRIO,2020)

A CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO MAQUIAVEL

Nicolau Maquiavel e sua obra secular “O Príncipe” definiu entre outros princípios do estado 

e do governo, duas formas básicas de poder, nesta dualidade chamou de Principado uma forma 

de governo singular e República forma de poder plural, para Maquiavel a República abrange 

também a aristocracia e a democracia definidas por Aristóteles:

a) Principado – Onde o príncipe exerce o poder absoluto.

b) República – Poder plural onde um grupo de pessoas são eleitas ou nomeadas para 
exercer o poder 

(BONAVIDES, 2000)

FORMAS DE GOVERNO SEGUNDO CHARLES DE MONTESQUIEU

Um dos principais conceitos modernos de formas de governo foi descrito por Charles de 

Montesquieu em sua famosa obra “Espírito das Leis” ele define três formas de governo.

a) República – Nela compreende a democracia e a aristocracia, onde o primeiro a sobe-
rania reside na mão do povo e o segundo caso a soberania pertence aos governantes.

b) Monarquia – Montesquieu define a monarquia como o governo de um só. Cabe aqui ao 
monarca governar sobre lei fixas e estabelecidas, contudo mantém-se uma organização 
política onde grupos intermediários que dividem o poder de forma subordinada ao sobera-
no, esses grupos privilegiados e hereditários são o clero, a justiça e a nobreza.

c) Despotismo – O despotismo é a transgressão da monarquia nele o governador rei-
na fora da ordem jurídica seguindo desejos pessoais. Essa forma de governo tem como 
principais características o controle do povo, através da opressão, medo, insegurança, 
incerteza e a desconfiança dos governos e governados. A falta de liberdade de expressão 
é característica.

 (BONAVIDES, 2000)
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FORMAS DE GOVERNO NO BRASIL

A atual República Federativa do Brasil, foi colonizada por Portugal no século XVI. A partir 

de 1822 com Proclamação da Independência foram estabelecidas algumas formas de governo 

no país, em 1824 foi consolidada a primeira constituição do país. O Brasil viveu uma Monarquia 

Parlamentarista onde o poder era administrado pelo Imperador e auxiliado pelo Parlamento. Em 

1889 o imperador e destituído e os militares estabelecem a República Presidencialista, forma de 

governo a qual permanece vigente até os dias atuais, não obstante o país ter vivido em alguns 

momentos desse período regimes autoritários. (PORFÍRIO, 2020). 

O PAPEL DO GOVERNO

O dicionário Michaelis define governo como, autoridade administrativa e carregada do 

supremo poder executivo, sistema por que está organizada a administração de um país.

Os seres vivos possuem comportamentos instintivos e natural, certas espécies se 

organizam em grupos formando comunidades onde cada indivíduo tem uma função específica 

mantendo o bom funcionamento de sua sociedade. A espécie humana sentiu a necessidade de 

se organizar em grupos com finalidade de garantir sua sobrevivência. Mas como em qualquer 

sociedade houve a necessidade de constituir uma liderança para organizar e regular o grupo. 

(SANTOS, 2005).

Na sociedade humana o líder representante é chamado de governo. Giambiagi e Além 

definem governo como a estrutura ou instituição que tem como objetivo organizar, regular e 

fomentar normas e leis que garantam o funcionamento e a ordem de uma determinada sociedade. 

(GIAMBIAGI e ALÉM, 2000, p. 23)

Como se sabe o governo interfere significativamente na vida econômica, social e política 

de um país. Além de arrecadar impostos e consumir bens e serviços fornecendo-os a população, 

como segurança, saúde, educação e distribuição de rendas. Esses atos chamamos de Políticas 

Públicas. PAULINI e BRAGA, 2001).
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AS FUNÇÕES DO GOVERNO 

A partir do século XX as funções do governo sofreram grande expansão no campo 

socioeconômico dos países. Acontecimentos importantes nesse período a qual podemos citar a 

grande depressão dos anos 1930 somados a várias crises políticas e econômicas mudaram de 

forma profunda o papel do governo na sociedade, alinhado a isso dois fatos inéditos até então, 

que foram as duas grandes guerras mundiais que redesenharam todo o mapa socioeconômico 

do planeta. Se tornou cada vez mais consensual a participação do governo na economia como 

forma de ajustar a alocação de recursos, promover a distribuição de renda e manter a instabilidade 

econômica garantindo o bem-estar social. (SANTOS, 2005).

A teoria clássica defendia o liberalismo econômico onde o governo deveria interferir o 

mínimo possível, Mill, importante economista clássico diz que o governo deveria exercer duas 

funções básicas sendo a primeira necessárias e a segunda opcionais. Mill defendia que as 

pessoas deveriam ser agentes livres, cuidando de si própria e de seus negócios assim o governo 

teria como funções necessárias garantir o direito à propriedade, segurança, educação, confecção 

de moeda, polícia, justiça, manter e fomentar infraestrutura.

As funções opcionais, segundo Mill não deveriam ser admitidas exceto em casos 

excepcionais, pois essas interferiam no mercado. (MILL, 1848).

A partir de 1936 com a publicação da obra de Keynes ficou claro a necessidade da 

intervenção do governo no mercado através de Políticas Públicas, pois o mercado não poderia 

resolver sozinho as necessidades sociais, assim é possível identificar algumas funções 

necessárias ao governo:

 
a) Função Locativa – A alocação de recursos para a produção de bens públicos que não 
são produzidas pela iniciativa privada.

b) Função Distributiva – Transferência de recursos a população por meio de programas 
sociais, obras públicas, bens públicos, etc...

c) Função Estabilizadora – Esta oscilação da economia, atenua efeitos de crises e depres-
sões econômicas.

d) Falhas do mercado – O mercado sozinho não pode produzir todos os bens e serviços 
demandados pela sociedade seja ineficiência ou pela falta de rentabilidade gerada por 
estes bens.

(SANTOS, 2005)
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POLÍTICAS PÚBLICAS

•	 O QUE SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS?

Políticas públicas são ações e projetos feitos pelo governo para assegurar e colocar em 

prática os direitos descritos na Constituição Federal e em outras leis com a finalidade de garantir 

o bem-estar da sociedade.

Também outros direitos que não estão na lei, podem vir a ser assegurados através de uma 

política pública quando se identifica uma necessidade da sociedade.

Faz parte da alçada dos Três Poderes o planejamento, a elaboração e a execução dessas 

políticas. O Legislativo e/ou Executivo podem propor políticas públicas. O Poder Legislativo 

elabora as leis que regulamentam uma política pública estabelecida e o Poder Executivo é 

responsável pelo planejamento e a implementação dessas medidas. O Poder Judiciário controla a 

lei elaborada e confirma se é adequada para atender as demandas da sociedade. Como também 

verifica sua legalidade, ou seja, a constitucionalidade da lei. (MACÊDO, 2018).

POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

Definimos como políticas públicas as ações e os planejamentos que são elaborados para 

garantir os direitos previstos nas leis e que tem como objetivo resolver problemas públicos par o 

bem-estar da sociedade.

As políticas públicas estão inseridas no cotidiano de uma sociedade. E essas ações 

elaborada pelos Três Poderes que garante o bom funcionamento de um país. Elencaremos 

quatro tipos de políticas públicas que impactam diariamente na visa da população:

a) Políticas públicas distributivas – sua principal função é distribuir determinados serviços, 
bens ou quantia a uma parcela da população.

b) Políticas públicas redistributivas – Sua principal função é redistribuir bens, serviços ou 
recursos para uma parte da população, onde é arrecadado o orçamento de todos os muní-
cipios e estados, mas é repartido conforme as necessidades.

c) Políticas públicas regulatórias – Essas medidas visam instituir regras de padrões de 
comportamento.

d) Políticas públicas constitutivas – tem a função de estabelecer as regras definindo por 
quem e quando as políticas públicas podem ser elaboradas. Determinando a responsabili-
dade entre munícipios, estados e Governo Federal. (TODOS PELA ESCOLA, 2020)
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•	 POLÍTICAS PÚBLICAS DURANTE A PANDEMIA

O ano de 2020 está sendo muito desafiador devido a Pandemia da Covid-19 que fez 

todos os países elaborar medidas emergenciais para atender as demandas da sociedade nas 

questões políticas, econômicas, sociais, educacionais e da saúde.

Essa crise sanitária desestruturou o Brasil que teve que elaborar várias medidas provisórias 

e criar políticas emergenciais para tentar solucionar todos os problemas que surgiram outros que 

ficaram mais evidentes durante a Pandemia.

Uma questão que que afetou diretamente a população foi a Educação. Pois milhares 

de estudantes em todo pais tiveram as aulas suspensas sem ter um planejamento adequado. 

Nesse caso teve que priorizar a saúde devido à gravidade da situação, pois era preciso conter a 

propagação da doença que é altamente contagiosa. Por isso houve a necessidade de interromper 

as aulas imediatamente. 

Os estados e munícipios ficaram com a incumbência de elaborar políticas públicas para 

garantir os direitos dos estudantes. Dessa forma foram criados projetos para atender a população 

com as aulas remotas de ensino a distância. Que apesar de tantos projetos não conseguiu atingir 

as demandas, pois uma boa parcela da população estudantil não tem condições financeiras 

e tampouco recursos para acompanhar este tipo de ensino. Também ficaram com os direitos 

negados os estudantes portadores de necessidades especiais, que não conseguem acompanhar 

o ensino a distância. Portanto o Governo Federal, os estados e municípios ainda precisam superar 

tais desafios e elaborar políticas públicas que realmente possa atender e assegurar o direito de 

todos. (THE WORLD BANK, 2020)   

•	 O RETORNO DAS AULAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

As aulas presenciais na rede estadual de ensino foram suspensas em 23 de março para 

evitar a propagação do Covid-19. Desde então o go verno de São Paulo vem buscando soluções 

para que controlar a Pandemia e também elaborando medidas para que voltem as aulas com 

segurança. 

O governo anunciou a previsão das aulas para o dia 07 de outubro de 2020. Mas vai 

depender das recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus que é responsável por 
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monitorar e coordenar ações contra a propagação do coronavírus. O governo elaborou várias 

medidas para controlar a pandemia e também protocolos para evitar os riscos de contagio e 

garantir a segurança dos estudantes, familiares e profissionais que atuam nas unidades escolares. 

(CRUZ, Elaine Patrícia,2020).  

O Plano São Paulo de retomada econômica do estado foi elaborado por autoridades 

estaduais em consonância com especialistas do Centro de Contingência do Coronavírus. 

E consiste em um programa de atividades não essenciais que é dividido em 5 fases; sendo 

restrição de atividades não essenciais (vermelho); etapas identificadas como controle (laranja); 

flexibilização (amarelo); abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). Também o plano 

estabelece 60 protocolos e 500 diretrizes com recomendações para os setores da economia. 

(CRUZ, Elaine Patrícia, 2020).

As medidas de retorno das aulas são norteadas com base no Plano São Paulo de retomada 

da economia. Essas medidas afetam milhões alunos da rede estadual tanto da pública como da 

rede privada e abrange todas as fases da educação desde a infantil até as universidades.

Apesar do trabalho em conjunto entre estado e munícipios de São Paulo. Os municípios 

têm autonomia para elaborar suas políticas conforme as necessidades de sua população. (CRUZ, 

Elaine Patrícia, 2020)

Dessa forma o estado de São Paulo em conjunto com seus municípios vem elaborando 

medidas com base nos direitos descritos na Constituição Federal e em outras leis para garantir 

o direito de todos criando assim as chamadas políticas públicas. (TODOS PELA ESCOLA, 2020)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram abordados os temas sobre as Formas de Governo e as Políticas 

Pública no Brasil. Os estudos revelaram como é importante a organização governamental para 

o bem-estar da sociedade. E como as políticas públicas interferem diretamente na vida de todos 

os cidadãos garantindo diretos previstos na Constituição Federal e em outras leis. 
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O DISLÉXICO ADOLESCENTE E A PSICOPEDAGOGIA

STEFANIA DE TOLEDO

RESUMO

Estudantes com os chamados transtornos de aprendizagem são mais do que uma realidade atualmente nas escolas 
brasileiras, onde o fracasso escolar começa ser entendido por outros ângulos e outras causas. Dentre esses 
transtornos de aprendizagem, a dislexia se torna uma situação dentro do âmbito escolar, que quando não percebida 
e diagnosticada no início da vida escolar do indivíduo, ganha ares de complexidade ainda maiores com a chegada 
desse aluno no sexto ano do ensino fundamental e ao mesmo tempo em uma fase da vida recheada por mudanças e 
conflitos, que vem a ser a adolescência. Esse estudo se justifica pela necessidade de ter esse olhar diferenciado para 
o adolescente disléxico, e tem como objetivo buscar instrumentos para minimizar as consequências desse quadro 
caótico. Dentre esses instrumentos, a parceria de toda a comunidade escolar é primordial, família, professores, 
gestão escolar e psicopedagogia promovem a possibilidade de uma aprendizagem mais eficiente e significativa. 
Por meio da psicopedagogia, uma correta avaliação desse indivíduo e a organização de instrumentos didáticos 
que tornem a aprendizagem mais eficiente para o desenvolvimento pleno desses estuantes. Por meio de uma 
metodologia amparada em uma revisão bibliográfica em artigos e livros acerca da psicopedagogia e da dislexia, 
buscou-se incentivar novas pesquisas e contribuir significativamente para o tema elencado.

Palavras-Chave: Dislexia; Adolescência; Psicopedagogia.

INTRODUÇÃO

A educação na busca contínua de desenvolver o indivíduo de forma plena e efetiva, entende 

que cada vez mais a necessidade de metodologias variadas tem se tornado uma realidade. 

Mais do que isso, o conhecimento das especificidades e potencialidades de cada indivíduo para 

aprender tem que ser levado em qualquer processo de ensino e aprendizagem. 

A presença e o entendimento de pessoas com transtornos de aprendizagens, trouxe a 

oportunidade de ter um ensino realmente significativo para esses estudantes, onde dentre os 

existentes a dislexia tem se tornado amplamente discutida no meio educacional.
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Esse estudo se justifica pela necessidade de um maior entendimento acerca da dislexia 

em uma faixa etária que por si só já é considerada complexa, que é a adolescência. O disléxico 

adolescente precisa de um olhar diferenciado dentro do âmbito escolar, para que além das 

questões pedagógicas, tudo que envolve o âmbito psicológico deve ser levado em conta.

Esse estudo tem como objetivo demonstrar o adolescente disléxico na escola e como 

contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo e psicológico, tendo como apoio a psicopedagogia.

Como metodologia, foi utilizada uma revisão bibliográfica, com pesquisa em livros e artigos 

relacionados a dislexia, a adolescência e a psicopedagogia, tendo como cenário, a escola, o 

âmbito educacional. A pesquisa nos autores irá contribuir para a comprovação do tema elencado, 

eliminando qualquer vestígio relacionado ao senso comum.

A escola para ser efetiva, tem que ser plural, apoiar a diversidade, entender que todos 

possuem formas diferenciadas de aprender, estimulando a convivência justa e harmônica, para 

que os estudantes se desenvolvam e se tornem cidadãos plenos e justos.

O DISLÉXICO ADOLESCENTE E TODA SUA COMPLEXIDADE

Entender que ser disléxico e adolescente, atualmente, dentro de uma sala de aula acaba 

se constituindo em uma conjunção de condições que podem, muitas vezes, complicar ainda mais 

a permanência desse aluno no âmbito escolar. 

Quando o estudante chega no chamado sexto ano do Ensino Fundamental, deve apresentar 

algumas características necessárias para o seu adequado aprendizado. Esse alicerce intelectual 

se faz necessário para os conteúdos que esse aluno terá que adquirir, para completar mais uma 

etapa da sua educação. Dessa forma, Araújo e Luna (2005) descrevem que há o conhecimento 

de que a dislexia se manifesta durante a alfabetização, mas nem sempre as escolas conseguem 

detectar os sinais dos distúrbios. 

Porém, para o estudante disléxico, isso acaba se tornando o principal fator complicador, 

pois acompanhar toda a dinâmica que envolve o segundo ciclo do ensino fundamental torna-se 

muito complicada para o mesmo. Em média, 5 a 6 aulas por dia, cada uma com uma duração de 

45 a 50 minutos, didáticas e professores diferentes, a necessidade constante de organização, 

além da leitura e escrita estarem a todo instante ligadas em qualquer área curricular.

Esse jovem disléxico chega com um nível de leitura abaixo do esperado para o seu ano 
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escolar, não gosta de ler em voz alta, tem dificuldade de se expressar por meio da escrita e de 

compreender os textos. Não termina as tarefas no tempo adequado, também não entende os 

enunciados dos problemas matemáticos e na localização de mapas na geografia e na história. 

(FONSECA, 2004)

 Estudantes adolescentes com dificuldade na escrita e leitura são cada vez mais frequentes 

na sala de aula. Muitos disléxicos passam a infância e a adolescência sem ler um livro, não 

tendo, às vezes o conhecimento da causa, atribuem essa dificuldade a capacidade intelectual. 

(ARAÚJO & LUNA, 2005)

Esse estudante que antes era acompanhado de mais perto pela professora da sala, no 

início do ensino fundamental, agora se sente perdido, prefere a omissão, isso quando não começa 

a apresentar problemas de disciplina, com quadros de desrespeito, desinteresse, gerando 

conflitos e situações até de agressões verbais ou pior, físicas. Ianhez e Nico (2002) destacam 

que não é necessário que os professores sejam especialistas em problemas de aprendizagem, 

mas é indispensável que os mesmos entendam as necessidades dos alunos disléxicos dentro e 

fora da sala de aula.

Ignorar um estudante, adolescente e disléxico, dentro da sala de aula, torna-se uma ação 

errônea e totalmente fora de qualquer contexto educacional por parte de qualquer indivíduo que 

se intitula como educador. 

Para isso, a parceria com toda a gestão escolar e docentes, além do devido auxílio da 

psicopedagogia promovem a busca por melhorias e caminhos menos tortuosos.

A PSICOPEDAGOGIA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ADOLESCENTE DISLÉXICO 

A psicopedagogia pode ser muito útil no auxílio do estudante adolescente disléxico no que 

se refere a sua aprendizagem e seu convívio escolar, já que a psicopedagogia tem o intuito de 

auxiliar no aprendizado de qualquer indivíduo.

Todo diagnóstico psicopedagógico é, em si, uma investigação, uma pesquisa sobre o 

processo de aprendizagem de um sujeito para, a partir dele, compreender os obstáculos existentes 

buscando a sua dissolução. dentro da ampla questão da aprendizagem humana trata-se de 

desvendar, num sujeito singular, aspectos que possam estar conduzindo à aprendizagem lenta, 

a não-aprendizagem e ao fracasso escolar, e que podem ser detectados através do diagnóstico 
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psicopedagógico. (FONSECA, 2004) 

A prática psicopedagógica se desenvolve basicamente em três níveis: na prevenção 

de problemas escolares, na terapêutica de distúrbios de aprendizagem e na pesquisa 

psicopedagógica. (WEISS, 2004)

O trabalho deve abordar as características afetivas, cognitivas e socioculturais dos 

estudantes, por meio de métodos e práticas pedagógicas adequadas. Este tipo de atendimento 

requer do psicopedagogo uma formação pessoal e profissional contínua, a fim de que ele saiba 

como utilizar os recursos técnicos, pessoais e a sensibilidade para lidar com a família e com o 

paciente que tem uma dificuldade a ser superada. 

Dorneles (2013) ressalta que inicialmente torna-se necessário entender o que está 

representando aquela dificuldade na dinâmica familiar e mostrar disponibilidade e condições 

teóricas e práticas de ajudar aquela criança/adolescente ou adulto. 

Quanto à questão psicopedagógica, o psicopedagogo deve pensar sobre a necessidade 

de realizá-la como uma atitude cotidiana, partindo de constantes leituras diagnósticas, a fim de 

direcionar e redimensionar sua prática. Inicialmente, o profissional deve realizar uma avaliação 

em relação às potenciais dificuldades do aluno. 

Esta avaliação deve envolver entrevistas com os pais ou responsáveis pela e com a pró-
pria criança ou adolescente, além de manter contato com a escola (analisando o material 
escolar e os exames realizados) e com outros especialistas que, anteriormente, tenham 
trabalhado com este paciente. Dessa maneira, inicia-se uma avaliação das habilidades 
cognitivas da criança com o intuito de verificar o que está acontecendo. Esta avaliação 
pode ser tanto quantitativa, como qualitativa. A análise quantitativa se refere aos chama-
dos Testes padronizados com normas de referência. Eles fornecem informações sobre 
habilidades específicas ou aquisições de indivíduos em comparação a seus pares. Os re-
sultados do teste medem o produto da dificuldade de aprendizagem. (DORNELES, 2013, 
p. 20) 

No entanto, eles não fornecem detalhes sobre o conhecimento da criança e nem esclarecem 

sobre o processo envolvido na dificuldade de aprendizagem dela. A análise qualitativa se refere 

aos chamados testes padronizados com critérios de referência que se relacionam às habilidades 

necessárias para realizar uma tarefa. 

Seus critérios são previamente especificados para realizar a avaliação que ajuda a 

identificar se a criança apresenta ou não as habilidades ou competências necessárias e, assim, 

permitem a análise do padrão de erro. Então, pode-se dizer que possibilitam a visualização das 

habilidades que devem ser trabalhadas após a avaliação. 
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Por meio deste tipo de teste podemos identificar os tipos de erros cometidos pela criança 

e sua análise facilita a compreensão das dificuldades apresentadas por ela. A partir disso, pode-

se determinar o tipo de intervenção que será mais apropriada. Uma avaliação psicopedagógica 

eficaz deve conter essas duas análises. 

Dorneles (2013) descreve que durante a aplicação das técnicas, na avaliação da criança, 

existem duas preocupações básicas que devem ser apontadas: a primeira é o saber observar, 

isto é, deixar a criança falar, não esgotar nada, e, ao mesmo tempo, a segunda, que é saber 

buscar algo preciso, ter a todo momento alguma hipótese de trabalho para comprovar. 

Dentro do âmbito educacional é muito comum associar o fracasso escolar a uma resposta 

insuficiente do estudante no que se refere a uma demanda da escola, sendo analisado por 

diferentes perspectivas: a do próprio estudante, a da escola e da sociedade como um todo. 

Nesse cenário, associa-se o tipo de cultura, as relações político-sociais e econômicas atuais, o 

tipo de estrutura social, as ideologias consideradas dominantes e tudo que envolve o universo 

escolar. 

No entanto, Weiss (2000) entende que no diagnóstico psicopedagógico o fracasso escolar 

de um estudante não se pode desconsiderar as relações significativas existentes entre a produção 

escolar e as oportunidades reais que determinada sociedade possibilita aos representantes das 

diversas classes sociais. 

Essa perspectiva escolar acaba sendo a maior incentivadora para o fracasso escolar 

desse estudante, já que a aprendizagem de qualquer indivíduo depende acima de tudo dos 

conceitos que são trabalhados na escola juntamente com as condições sociais que determinam 

a qualidade desse trabalho.

Para isso, a escola deve ser adequadamente estruturada, com apoio e material pedagógico 

e professores devidamente qualificados. No caso do estudante disléxico, torna-se primordial 

uma ação efetiva desde o início da sua 

Por isso é necessário que os alunos possam contar com uma escola bem estruturada, com 

apoio material e pedagógico, acima de tudo, com professores qualificados. É necessário que se 

tenha uma ação efetiva junto ao disléxico desde o início de sua formação escolar, partindo de um 

diagnóstico multidisciplinar, a fim de estruturar um programa com técnicas efetivas e de suporte 

psicopedagógico direcionado à necessidade individual do mesmo.

Para que a aprendizagem para esse estudante disléxico seja efetiva, torna-se mais do 
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que urgente, uma reavaliação da aprendizagem atualmente, com uma total mudança de toda 

a mentalidade escolar, para que todo o ensino esteja imbuído como um real facilitador do 

desenvolvimento pleno do educando, tanto no âmbito social como formativo. 

Para isso, o professor assume uma função vital, como norteador e contribuinte direto e 

significativo em todo esse processo, devendo ter sempre a devida formação e estrutura para 

poder desenvolver seu trabalho, atingindo de forma plena e positiva todos os seus alunos, 

entendendo toda a diversidade que existe no ambiente escolar. 

Por outro lado, como relata Lucynski (2002), o professor mal formado e estruturado tem 

o poder de aproximar ainda mais o aluno disléxico do fracasso escolar. Leva ao desencontro e 

ao desencanto, ao desiquilíbrio, podendo gerar graves problemas emocionais e sociais a esse 

estudante. Com isso, entende-se a necessidade mais do que urgente de um movimento onde se 

repense a escola brasileira como um todo. A qualificação desse profissional da educação é vital 

para trabalhar com esses estudantes com dificuldades de aprendizagens e suas diversidades.

Sabe-se que o preparo pedagogicamente não é fácil e é necessário que esteja apto 

a trabalhar com todas as dificuldades, como, por exemplo, a dislexia, a deficiência visual ou 

auditiva, a hiperatividade etc. Por isso, as parcerias dentro do âmbito escolar é o caminho para o 

sucesso e não o fracasso escolar, interações e um trabalho em conjunto, com a escola, a família 

e o psicopedagogo.

Com essas parcerias, o professor terá em mãos os conhecimentos básicos das várias 

dificuldades de aprendizagem e desenvolver as potencialidades dos seus alunos, a partir de 

suas diversidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os chamados transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem estão presentes no âmbito 

educacional, onde a busca pelo ensino e desenvolvimento pleno e efetivo é considerada a busca 

incessante, se afastando cada vez mais do chamado fracasso escolar.

Dentre os transtornos de aprendizagem mais comuns, aparece a dislexia, como uma 

condição onde o estudante apresenta dificuldades de leitura e escrita. Com isso, é muito comum 

esse aluno não querer se expor, ler em voz alta, tem dificuldade em terminar as tarefas, podendo 

também apresentar ineficiência em entender os enunciados matemáticos e todos os componentes 
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curriculares que possuem a necessidade da interpretação de qualquer texto.

Tudo isso se torna ainda mais complexo quando esse estudante adentra o sexto ano 

do ensino fundamental, onde durante anos sua dificuldade de aprendizagem foi erroneamente 

categorizada como desinteresse, indisciplina e incapacidade. Nesse caótico cenário, temos um 

estudante desinteressado, desestimulado, com uma baixa estima e entrando em uma fase da 

vida extremamente complexa que é a adolescência.

Esse trabalho se propôs a demonstrar como a adolescência e a dislexia promovem 

uma complexidade ainda maior dentro do âmbito educacional e para isso, torna-se necessário 

considerar as características básicas de ambas, para um trabalho eficiente e significativo para 

esse aluno.

 Para isso, é necessário a atuação de toda a comunidade escolar, família, professores, 

gestão escolar e do psicopedagogo. Esse último atuará de forma primordial para entender e 

demonstrar os instrumentos e os caminhos necessários para que esse aluno possa ter seu 

desenvolvimento de forma plena e pensando nas suas inúmeras potencialidades frente as suas 

diversidades.
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A FAMÍLIA COMO PRINCIPAL RECURSO NAS RELAÇÕES ESCOLARES

TANIA BRAZ DA SILVA LAMBERT DAMAS

RESUMO

O objetivo deste estudo foi investigar a importância da afetividade no seio familiar e a influência exercida por ela no 
desenvolvimento cognitivo das crianças e jovens na fase escolar Para sua elaboração, a metodologia utilizada foi 
pesquisa bibliográfica, fundamentada em estudiosos como: Wallon (1995),Chalita( 2001),  Davis(2008), Freire(1996), 
Tiba(2006), dentre outros. A escolha por este tema justifica-se porque vem ocorrendo muitas mudanças em nossa 
sociedade nas últimas décadas e as mudanças educacionais nem sempre ocorrem no mesmo ritmo. Devido as 
transformações sociais a escola vem enfrentando a cada dia mais desafios para despertar o interesse das crianças 
e jovens por adquirir conhecimento secular. Enfatizando a afetividade familiar como mola propulsora para instigar 
o interesse pela educação e dar continuidade a essa trajetória essencial na vida de cada criança e jovem em idade 
escolar. Fase essa que coincide com a primeira infância até a adolescência, que já é por si só uma fase difícil, pois 
ocorrem muitas transformações biológicas, físicas e psíquicas no ser humano, destaca-se o papel das famílias e 
também do  professor,  que têm proximidade e condições para intervir e influenciar na resolução destes conflitos e 
descobertas. Constata-se que quando este renomado profissional e a família acrescentam a  afetividade em sua 
prática diária, ela se torna mais eficaz e significativa auxiliando assim os alunos a entenderem melhor seu papel na 
sociedade, a importância do aprendizado e melhorando consequentemente a sua qualidade de vida escolar

Palavras-Chave: Afetividade;Professores; Escola Crianças e família.

INTRODUÇÃO

É inegável que a afetividade familiar em relação aos filhos em idade escolar tem grande 

influência no desenvolvimento educacional. Esse trabalho tem por objetivo compreender as 

relações das crianças com os pais e professores, e como essa relação influencia no processo 

de aprendizagem, e ainda, como a escola pode utilizar–se de forma eficaz dos recursos que 

envolvem a família para potencializar o processo educacional 

A influência familiar sobre a educação secular se manifesta independente da classe social 
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da criança. É notório o progresso educacional da criança que recebe afeto e atenção, e que tem 

o seu desenvolvimento cognitivo acompanhado por sua família. A criança que recebe carinho 

chega à escola feliz e espera que ao voltar para casa tenha o seu esforço escolar também 

reconhecido.

Toda criança precisa de uma família. Uma família que, independente da sua estrutura, 

formação, cultura e base, garanta carinho e proteção para esse bebê e criança.

Hoje vemos diversas composições familiares: pai, mãe e filhos, pais separados, ou famílias 

onde as crianças são criadas por avós, tios, tias, mães e pais solteiros, dois pais, duas mães ou 

aquelas crianças que são acolhidos em um lar por pais adotivos.

Foi constatado durante a pesquisa que crianças de escolas públicas e também de escolas 

particulares apresentam um comportamento semelhante no que diz respeito à afetividade 

recebida dos seus pais e o reflexo desta afetividade em seu desenvolvimento cognitivo 

A maioria dos responsáveis por bebês e crianças na idade escolar, trabalha fora de casa. 

Essa atividade consome boa parte do dia e portanto a família acaba não dispondo de um tempo 

de qualidade com seus filhos.  Por sua vez, os pais que têm uma remuneração financeira maior 

acabam substituindo essa atenção de carinho e diálogo por  coisas materiais, como brinquedos 

ou lazer, como se essa atitude pudesse compensar de alguma maneira a necessidade de afeto 

que seus filhos tanto precisam. Essas crianças, em sua maioria, se sentem isoladas, carentes 

e desmotivados para aprender, muitas vezes criam inclusive uma dependência emocional da 

figura do próprio professor. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa passa principalmente por uma composição 

bibliográfica sobre o tema, uma investigação através de entrevistas e observações, e por autores 

e outros artigos que trazem a luz esse assunto tão relevante. A proposta inclui pesquisas com 

pais de alunos em idade escolar, especialmente como se dá o acompanhamento de seus filhos 

referente à educação.

      Importante ressaltar o  trabalho que a escola tem feito para inserir os pais nos 

programas e projetos escolares como: reuniões de pais, eventos no espaço escolar, a Escola da 

família e seus resultados.

Este artigo apresenta diversas concepções de afetividade. 
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A FAMILIA COMO PRINCIPAL RECURSO NAS RELAÇÕES ESCOLARES

Neste artigo apresentaremos o resultado da pesquisa de campo feita com pais, alunos e 

professores com base em questionários específicos para cada grupo, tendo por objetivo avaliar 

a visão deles sobre a influência da afetividade no processo educacional 

SOBRE OS PAIS

Durante a pesquisa de campo realizada com os pais, um dos pontos constatados foi a 

participação afetiva e efetiva destes em relação a vida escolar dos filhos. 

O questionário aplicado aos pais e responsáveis trazia temas relevantes como: reuniões 

de pais, leitura e oferta de livros em casa, acompanhamento das tarefas escolares e o diálogo 

entre pais e filhos sobre educação e demais assuntos.

     A pesquisa apresentou o resultado onde 60% as crianças em idade escolar são 

matriculadas no Ensino Fundamental e as demais divinos entre ensino médio e educação infantil. 

A maioria dos pais desses alunos trabalha fora de casa e possue uma faixa etária que varia de 

30 a 35 anos. 

Quando o questionamento foi sobre a participação dos pais em reuniões escolares, 80% 

deles afirmaram que a participam sempre que possível; 10% somente quando há um problema 

com o filho e são convocados pela escola, e os outros 10% responderam que geralmente não 

participam, justificando sua resposta com a falta de tempo para frequentar as reuniões nos 

horários  marcados. 

Ainda sobre as reuniões de pais, mais da metade dos participantes alega que de fato 

contribui com suas opiniões sobre os assuntos apresentados, questionando ou tirando dúvidas. 

Mas apenas 20% deles ouve o que a escola ou o professor tem a dizer, consideram os temas 

repetitivos e sem espaço para diálogo.

Quanto ao incentivo à leitura das crianças, 70% dos pais disseram que  reservam um 

momento para ler com e para os filhos e que conversam sobre o que leram. Porém  20% 

consideram a biblioteca ou a Internet como a melhor opção de leitura para os filhos, os demais 

pais não manifestaram preocupação com a leitura ou se de fato estes procuram ler alguma coisa, 

se realmente leem, ou até mesmo que tipo de literatura estão escolhendo.
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E sobretudo, existe uma triste realidade em nosso pais, onde uma parcela da população 

adulta ainda não é alfabetizada.

Considerando que a literatura é uma ótima oportunidade de estreitar a relação entre 

pais e filhos, é lamentável que os responsáveis pelas crianças não lancem mão desse recurso, 

e também do incentivo pela busca de bons livros, demonstrando preocupação e apoio para 

desenvolver a alfabetização e o letramento.

Em contra partida 90% dos pais afirmam acompanhar a lição de casa de seus filhos e 

alegam ajudar nas lições dando suporte, mas sem fazer as lições por eles. Porém o restante  dos 

pais entrevistados cobram a lição feita ou prestam algum tipo de ajuda quando são solicitados, 

nesse sentido, pelos próprios filhos 

A pesquisa mostrou que mais da metade dos pais aponta como possível solução para a 

participação deles nas reuniões escolares  que essas sejam realizadas no período noturno, ou 

seja, após o horário de trabalho, visto que a maioria deles trabalha fora de casa e a grande maioria 

dentro do horário comercial. Vale ressaltar também que 35 % dos entrevistados apontaram os 

finais de semana (vide gráfico abaixo) como outra opção para frequência dos pais às reuniões.

Sobre a importância dada pelos pais para a afetividade na educação, vemos que 100 % 

deles considera que uma relação afetiva contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança e 

que é praticamente impossível separar afeto de aprendizagem.

Embora no convívio familiar do dia a dia possa em algum momento demonstrar o contrário, 

os pais consideram que o contato mais importante que estabelecem com seus filhos vem do 

carinho, da atenção, da confiança, do amor e do respeito; deixando os cuidados físicos em 

segundo plano quando a questão é demonstrar amor.

A pesquisa também mostrou que os pais chamam a atenção dos filhos de forma firme, 

porém não autoritária, deixando bem claro o que pretendem em relação às regras familiares para 

obter respeito e obediência. Metade destes pais prefere garantir isto de outra forma, promovendo 

atividades de lazer que atendam às expectativas dos filhos. Vale lembrar aqui, que esta prática 

acaba incentivando o consumismo e deixando os filhos  mal acostumados, reforçando a tese de 

que a obediência às regras virá somente em função da troca por uma recompensa material.

As regras precisam ser bem estabelecidas pelos responsáveis, os filhos por outro lado 

necessitam compreender a importância das regras e os benefícios advindos de seu cumprimento. 

Para Piaget, (1977, p.11) “Toda moral consiste num sistema de regras e a essência de 
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toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por estas regras”. 

Todos os entrevistados consideram que a qualidade da relação afetiva que tem com os 

seus filhos está entre boa e ótima, porque há uma troca de aprendizado entre eles. Os pais têm 

consciência que é deles a responsabilidade de educar e ensinar os filhos e a maneira como 

tratam as criança tem grande impacto sobre o seu desenvolvimento escolar dos pequenos.

    No que diz respeito a demonstração de afeto, na prática, dos pais aos seus filhos, 

vemos que metade deles expressa o afeto através do diálogo e brincadeiras e os outros 50% 

preferem demonstrar através de gestos carinhosos, como abraços e beijos. 

Dado o exposto acima, vemos que as funções da família são: oferecer cuidados e proteção 

às crianças; dar suporte à sua evolução; contribuir para a socialização dos filhos em relação aos 

valores socialmente constituídos; controlá-los e ajudá-los no processo de escolarização e de 

instrução progressiva em outro âmbito; instruções sociais; além de oferecer-lhes todo o suporte 

necessário para que sejam crianças emocionalmente equilibradas, capazes de estabelecer 

vínculos afetivos satisfatórios e respeitosos com os outros.

Vale ressaltar que a forma como demonstramos afeto nem sempre é a forma como o 

outro gosta de receber atenção, então se faz necessário o diálogo constante entre pais e filhos 

também sobre essa temática buscando o equilíbrio de uma relação próxima afetiva e efetiva.

Entende-se por afetivo: “aquele que tem afeto por algo ou alguém. Afeto – do latim affectus, 

designa o conjunto de atos ou de atitudes como a bondade, a benevolência, a inclinação, a 

devoção, a proteção, o apego, a gratidão, a ternura etc., que no seu todo podem ser, caracterizados 

como a situação em que a pessoa “preocupa-se com” ou “cuida de “ outra pessoa em que esta 

responde, aos cuidados ou à preocupação de que foi objeto”. (ABBAGNANO, 2000, p.21)

Ao preocupar se com os filhos, os pais proporcionam segurança e apoio que serve de 

base para os estudos e momentos de convívio social na escola.

3.2 Sobre os alunos

Sobre a pesquisa realizada com os alunos, observamos que 65% dos entrevistados 

enxergam o educador não apenas como professor, mas também como um amigo, comprovando 

assim que veem na figura deste, segurança, acolhimento e proteção, características extremamente 

importantes na relação professor – aluno.

A escola em período integral, no ensino médio, procura resgatar esse vínculo aproximando 

educandos dos educadores  promovendo integração entre eles no intervalo das aulas, momento 
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em que professores, crianças e jovens se socializam com jogos, brincadeiras e diálogos. 

“Nenhuma forma de comportamento é tão forte quanto aquela ligada a uma emoção. Por 
isso, se quisermos suscitar ao aluno as formas de comportamento de que necessitamos 
teremos sempre de nos preocupar com que essas reações deixem um vestígio emocional 
nesse aluno”. (VYGOTSKY, 2004, p.143)

    Outro ponto apresentado na pesquisa demonstra que apenas 45% dos pais costumam 

conversar com os professores sobre os seus filhos, enquanto que 30% ainda não estabeleceram 

este canal de comunicação, seja nas reuniões de pais e mestres ou em outros momentos.  

Importante que família e escola estabeleçam esforços em prol dessa parceria, para que 

esta relação conjunta promova uma melhor interação. Definitivamente não há outra receita em 

buscar ações coordenadas capazes de solucionar os diversos problemas enfrentados no dia a 

dia do contexto escolar. 

Em sala de aula, 50% dos professores propõem o momento da roda de conversa quase 

que diariamente com as crianças e jovens, e esta ação permite ao educador conhecer o grupo ao 

qual atende, a organização familiar e a partir daí criar mecanismos que atenda às  necessidades 

desse público.

Dos alunos entrevistados 45% disseram que seus pais não se envolvem nas questões 

escolares o que desperta um alerta para uma preocupante situação, afinal, escola e família 

deveriam partilhar as responsabilidade de educar, ainda que com métodos e objetivos específicos.

Na visão dos filhos a ausência do envolvimento dos pais em sua vida escolar provoca 

certo desequilíbrio em sua forma de expressar suas emoções e acaba comprometendo o seu 

desenvolvimento tanto emocional quanto cognitivo. 

Se por um lado os pais consideram-se participantes da vida escolar dos filhos e que desta 

maneira estão demonstrando preocupação e amor por eles, vemos que os filhos têm outra visão 

a esse respeito, e que de certa forma sentem falta de um acompanhamento mais efetivo quando 

o assunto é educação escolar.  

SOBRE OS PROFESSORES

A expectativa de pais e familiares, que precisam dar conta das tarefas profissionais 

e domésticas e do acompanhamento dos filhos nas demandas escolares, é que os filhos 
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conquistem maior autonomia nas atividades educacionais. Por conseguinte, esperam o auxílio 

dos professores nessa área.

Os depoimentos de pais e mães durante a pandemia, com parte das famílias trabalhando 

em casa e crianças e adolescentes com aulas a distância revelam aspectos positivos relativos 

ao convívio mais próximo com os filhos, bem como desafios e frustrações.

Com a observação dos pais nas condutas e reações dos filhos durante as aulas remotas,  

percebe se maior envolvimento dos filhos quando os docentes apareceram na tela e se 

manifestaram com criatividade, clareza e objetividade nas explicações. Por outro lado, apontam 

que a maior expectativa dos filhos também residiu em  ver seus colegas e conversar com eles, 

oportunidade nem sempre prevista pelos professores.

 Outro aspecto diz respeito ao planejamento, que abrange docentes, famílias e alunos. Pais 

destacam a importância do compartilhamento prévio por parte dos professores das propostas 

pedagógicas sempre que estas requerem participação das famílias. Tal planejamento inclui 

desde providências dos ingredientes para uma aula de culinária até a ajuda com fotografias e 

objetos das crianças para a elaboração de trabalho escolar.

Como se pode ver, planejamento e organização são fatores fundamentais para garantir o 

envolvimento familiar e a autonomia dos estudantes. Construir a autonomia a fim de potencializar 

o aproveitamento das aulas presenciais e remotas comporta previsões e orientações para três 

momentos: um antes, um durante e um depois da aula. 

O momento antes das aulas tem muitas variantes: tudo depende das condições dos  

professores e das famílias. O planejamento inclui orientar os pais à construção participativa com 

os filhos de um ritmo para o cotidiano. Segundo Rudolf Steiner, criador das escolas Waldorf, a 

presença de ritmos na vida das crianças gera segurança anímica (emocional e psicológica) e 

física.

Os momentos chamados de “contração” são dedicados aos compromissos às regras os 

quais são esperados resultados.

Os momentos que podemos chamar de  “expansão”  são os  dedicados  as atividades  

escolhidas  pelas  crianças  e jovens,  e tão importante quanto, que  contêm o cerne  da autonomia, 

da responsabilidade  e da ludicidade,  ou seja, de alívios.

Nessa direção, professores tentam inspirar os pais a organizarem, em parceria com os 

filhos, sugestões de agendas, com rotinas nas quais sejam inseridas atividades propostas pelos 
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docentes.

Como exemplos dessas atividades, observando as tendências etárias e influências 

culturais, podemos citar: Culinária, jardinagem, preparação e desenvolvimento de entrevistas, 

pintura e arte, pesquisas de canções cujas letras têm relação com a temática da aula.

Especialmente nas turmas de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental, 

o envolvimento dos alunos por meio de estratégias lúdicas alivia bastante as tensões,os 

aborrecimentos e cansaços.

“É a partir da figura do professor que se constituem os lugares específicos de cada aluno 
e é por ela que passam os vínculos afetivos e os relacionamentos estabelecidos entre alu-
nos. O professor precisa ter noção de toda essa sua implicação como elemento mediador 
das relações do aluno com o objeto do conhecimento e de toda a rede de relacionamentos 
constituída na sala de aula” (JUSTO, 2004, p. 100)

Quando essas propostas de parceria não são aceitas, não são realizadas ou no 

mínimoacompanhadas, os professores se sentem desmotivados e até sobrecarregados, como 

se responsabilidade de educar os alunos, nos mais variados aspectos também fosse deles. É 

como se o papel do educador e o papel de pais se fundissem:

“É comum ouvirem-se professores ressentidos, que se sentem lesados na sua ação edu-
cativa, pois devem estar ocupando o lugar do pai e/ou mãe de seus alunos; tendo que 
ensinar-lhes muitas vezes questões básicas de relacionamento com os outros entre outras 
questões pessoais, desfocando-se dos conteúdos que os programas de ensino exigem”. 
(QUADROS, 2009, p.30)

A não definição clara desses papéis e o limite entre eles pode gera descontentamentos, 

afastamento e porque não dizer em alguns casos até a ruptura dessa relação No momento 

durante, agora com abertura das aulas, criar o momento do “check-in” pode  se tornar  uma 

cultura  interessante : esse termo em inglês, usado em viagens de avião e em estadias de hotel, 

significa confirmar que chegou, que está presente. A práticade mesmo nome tem sido usada em 

contextos como início de uma reunião, de uma aula e até mesmo em encontros sociais.

A ação de demonstrar que se está presente é mais profunda: é de estar inteiramente.

Trata-se de cada um dos participantes, um de cada vez, dizer como está chegando, como 

está se sentindo naquele momento e o que está se passando em sua vida que deseja compartilhar. 

A escuta sensível, em silêncio, sem reagir, responder ou analisar, é aoportunidade de exercer 
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a empatia, a compreensão e uma maior aproximação com o grupo. A prática pode auxiliar na 

disposição para aprender e no aumento da confiança no grupo - colegas e professores. 

Otimizar a qualidade de presença e a conexão com as pessoas é mais importantedo que 

a produtividade. Com a conquista de segurança emocional, todos aderem com maior facilidade 

ao envolvimento com as tarefas.

Sobre maior envolvimento dos alunos na aula on-line, que tal provocá-los para 

assumirem algumas ações? São possibilidades:

Criar uma tabela designando uma dupla para cada aula que irá abri-la com uma 

mensagem, uma canção, uma adivinhação, enfim, algo lúdico.

Organizar duplas, trios ou quartetos indicando que cada grupo receberá uma questão 

para responder ao final da aula. Desta forma, aumenta-se a probabilidade de que os estudantes, 

envolvidos por um clima de jogo e desafio, registrem, com anotações ou outros meios, sua 

compreensão sobre o tema. Alternativamente, pode-se combinar com os alunos que ao final 

do encontro haverá um sorteio de colegas que formularão uma questão para que todo o grupo 

responda. No encontro seguinte, os estudantes que elaboraram a questão são subtraídos do 

sorteio e, assim, é mantida a dinâmica.

Outro tipo de prática para mobilização dos alunos é provocá-los a apresentar (com 

fotografia ou vídeo, por exemplo) outro lugar em que se pode aprender e outra pessoa que pode 

ensinar, além da escola e do professor. Estimula-se, assim, “habitar” outros espaços para construir 

conhecimentos, descobrir saberes e fazeres de outras pessoas, cultivar a curiosidade onde quer 

que seja. Como exemplo, citamos o relato do psicólogo Calvo, em sua obra “Viagem à escola 

do Século XXI” (2016), sobre a escola Barefoot, na Índia. A escola buscou seus educadores na 

própria comunidade, contando com a sabedoria de avós, de agricultores e de todos que tivessem 

algo a ensinar e que não possuíam diploma acadêmico. Assim se refere Calvo ao idealizador da 

escola, Bunker Roy (2016, p. 17):

“Ele fez tudo ao contrário do que realizamos com regularidade nos colégios de todo o 
mundo. No lugar de seguir ao pé da letra as instruções dos planos de estudos, pôs-se a 
redigi-los em comunidade. Juntos, fizeram-se as duas grandes perguntas que dão sentido 
a toda instituição escolar: ‘O que precisamos aprender?’ e ‘Como queremos aprender?’”

Em se falando de interação com os pais, pode-se criar um momento on-line em que, na 

presença deles, os filhos compartilham algumas competências que desejam conquistar e firmam 
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a parceria, respondendo: o que posso fazer por mim? Em que minha família pode me ajudar? 

Como meu professor e meus colegas podem me ajudar? É uma forma de pacto, de compromisso 

com as metas traçadas e com os avanços de cada um.

O momento depois das aulas é recomendável que professores e pais assumam juntos o 

compromisso de encorajar os estudantes e evitem a procrastinação com as tarefas escolares. 

Algumas ações podem ajudar, como propor às famílias que reservem um período próximo da 

conclusão da aula para apoiar os estudantes no desenvolvimento das atividades. Docentes 

e famílias também podem combinar meios lúdicos de auxiliar os alunos a demonstrarem 

(reelaborando pessoalmente) o que foi aprendido: confecção de diário, mural, registro em áudio, 

vídeo, mapa conceitual são algumas alternativas. Outras podem ser criadas e experimentadas.

  O professor tem papel importante na garantia do envolvimento dos alunos em suas 

propostas e explicações.

 “O entusiasmo pelo conhecimento que ensina pode, se expresso em sua postura, na 
tonalidade e na melodia da voz, ser mais facilmente transmitido, digo, contagiado, aos 
alunos. Não creio, contudo, que esse entusiasmo possa ser simplesmente forjado por al-
guma técnica, prefiro crer que ele tem de ser genuíno e verdadeiro” (GALVÃO, 2001, p.85)

Resolver as tarefas logo após a aula proporciona a satisfação da missão cumprida, além do 

espaço e da disponibilidade para atividades de lazer. Também permite maior dedicação quando 

a ação envolve etapas, diminuindo a probabilidade de transtornos. Outro elemento importante é 

prever a devolutiva do pós-aula. Essa etapa pode ser prevista e orientada pelo professor a fim de 

que o estudante, sobretudo a criança, aprenda a providenciar o que for necessário para concluir 

tarefas e apresentar suas conclusões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A expectativa de pais e familiares, que precisam dar conta das tarefas profissionais 

e domésticas e do acompanhamento dos filhos nas demandas escolares, é que os filhos 

conquistem maior autonomia nas atividades educacionais. Por conseguinte, esperam o auxílio 

dos professores nessa área.

Os depoimentos de pais e mães durante a pandemia, com parte das famílias trabalhando 

em casa e crianças e adolescentes com aulas a distância revelam aspectos positivos relativos 
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ao convívio mais próximo com os filhos, bem como desafios e frustrações.

Com a observação dos pais nas condutas e reações dos filhos durante as aulas remotas,  

percebe se maior envolvimento dos filhos quando os docentes apareceram na tela e se 

manifestaram com criatividade, clareza e objetividade nas explicações. Por outro lado, apontam 

que a maior expectativa dos filhos também residiu em  ver seus colegas e conversar com eles, 

oportunidade nem sempre prevista pelos professores.

Outro aspecto diz respeito ao planejamento, que abrange docentes, famílias e alunos. Pais 

destacam a importância do compartilhamento prévio por parte dos professores das propostas 

pedagógicas sempre que estas requerem participação das famílias. Tal planejamento inclui 

desde providências dos ingredientes para uma aula de culinária até a ajuda com fotografias e 

objetos das crianças para a elaboração de trabalho escolar.

Como se pode ver, planejamento e organização são fatores fundamentais para garantir o 

envolvimento familiar e a autonomia dos estudantes. Construir a autonomia a fim de potencializar 

o aproveitamento das aulas presenciais e remotas comporta previsões e orientações para três 

momentos: um antes, um durante e um depois da aula. 

O momento antes das aulas tem muitas variantes: tudo depende das condições dos  

professores e das famílias. O planejamento inclui orientar os pais à construção participativa com 

os filhos de um ritmo para o cotidiano. Segundo Rudolf Steiner, criador das escolas Waldorf, a 

presença de ritmos na vida das crianças gera segurança anímica (emocional e psicológica) e 

física.

Os momentos chamados de “contração” são dedicados aos compromissos às regras os 

quais são esperados resultados.

Os momentos que podemos chamar de  “expansão”  são os  dedicados  as atividades   

escolhidas  pelas  crianças  e jovens,  e tão importante quanto, que  contêm o cerne  da autonomia, 

da responsabilidade  e da ludicidade,  ou seja, de alívios.

Nessa direção, professores tentam inspirar os pais a organizarem, em parceria com os 

filhos, sugestões de agendas, com rotinas nas quais sejam inseridas atividades propostas pelos 

docentes.

Como exemplos dessas atividades, observando as tendências etárias e influências 

culturais, podemos citar: Culinária, jardinagem, preparação e desenvolvimento de Entrevistas, 

pintura e arte, pesquisas de canções cujas letras têm relação com a temática da aula.
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Especialmente nas turmas de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental, 

o envolvimento dos alunos por meio de estratégias lúdicas alivia bastante as tensões, os 

aborrecimentos e cansaços.

“É a partir da figura do professor que se constituem os lugares específicos de cada aluno 
e é por ela que passam os vínculos afetivos e os relacionamentos estabelecidos entre alu-
nos. O professor precisa ter noção de toda essa sua implicação como elemento mediador 
das relações do aluno com o objeto do conhecimento e de toda a rede de relacionamentos 
constituída na sala de aula” (JUSTO, 2004, p. 100).

Quando essas propostas de parceria não são aceitas, não são realizadas ou no mínimo 

acompanhadas, os professores se sentem desmotivados e até sobrecarregados, como se 

responsabilidade de educar os alunos, nos mais variados aspectos também fosse deles. É como 

se o papel do educador e o papel de pais se fundissem:

“É comum ouvirem-se professores ressentidos, que se sentem lesados na sua ação edu-
cativa, pois devem estar ocupando o lugar do pai e/ou mãe de seus alunos; tendo que 
ensinar-lhes muitas vezes questões básicas de relacionamento com os outros entre outras 
questões pessoais, desfocando-se dos conteúdos que os programas de ensino exigem”. 
(QUADROS, 2009, p.30).

A não definição clara desses papéis e o limite entre eles pode gera descontentamentos, 

afastamento e porque não dizer em alguns casos até a ruptura dessa relação No momento 

durante, agora com abertura das aulas, criar o momento do “check-in” pode  se tornar  uma 

cultura  interessante : esse termo em inglês, usado em viagens de avião e em estadias de hotel, 

significa confirmar que chegou, que está presente. A práticade mesmo nome tem sido usada em 

contextos como início de uma reunião, de uma aula e até mesmo em encontros sociais.

A ação de demonstrar que se está presente é mais profunda: é de estar inteiramente.

Trata-se de cada um dos participantes, um de cada vez, dizer como está chegando, como 

está se sentindo naquele momento e o que está se passando em sua vida que deseja compartilhar. 

A escuta sensível, em silêncio, sem reagir, responder ou analisar, é a oportunidade de exercer 

a empatia, a compreensão e uma maior aproximação com o grupo. A prática pode auxiliar na 

disposição para aprender e no aumento da confiança no grupo - colegas e professores. 

Otimizar a qualidade de presença e a conexão com as pessoas é mais importante do que 

a produtividade. Com a conquista de segurança emocional, todos aderem com maior facilidade.
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A LEITURA

TANIA DA SILVA BARBIERI ROMARIZ

RESUMO

A proposta desse estudo é apresentar uma maneira de trabalhar a proficiência leitora, incentivar e estimular o prazer 
de ler trabalhando com as rodas de leituras, visando desenvolver no estudante o hábito da leitura e assim formar 
leitores críticos- reflexivos. Literatura, devidamente alçada no processo pedagógico, contribui para um trabalho 
mais imediato e contundente no aprendizado, além de mostrar, aos professores a essencialidade de seu papel de 
mediador no processo de aquisição da aprendizagem.

Palavras-Chave: Leitura; Roda de leitura; Formação de Leitores.

INTRODUÇÃO

Estimular o hábito da leitura e assim formar leitores competentes é essencial. As práticas 

pedagógicas de leitura acontecem na escola antes mesmo da alfabetização, esse contato da 

criança com livros desperta o prazer de ouvir histórias e, é de extrema importância para sua 

formação leitora. Para Geraldi (2004, p. 98) é preciso “recuperar na escola e trazer para dentro 

dela o que dela se exclui por princípio – o prazer – me parece o ponto básico para o sucesso de 

qualquer esforço honesto de incentivo a leitura”.

O hábito da leitura se constrói em crianças que veem os pais lendo, pais que leem para 

seus filhos antes de dormir, estudantes que têm contato com a leitura desde as séries iniciais 

da educação infantil, professores que trabalham com a leitura por prazer em vez de obrigação, 

são incentivos à leitura e fundamentais para estimular o hábito de ler, além de contribuir para a 

formação de bons leitores.
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A leitura na escola, seja ela realizada de forma individual, coletiva ou compartilhada, deve 

ser uma atividade onde não tenham obrigações, o estudante precisa ficar a vontade para ler o 

que ele quiser, como quiser e, também se quiser. Sendo assim, essa liberdade, com o tempo, 

acaba estimulando a participação e o interesse dos estudantes, principalmente no trabalho com 

rodas de leitura, que é um espaço em que a criança perceberá que ler é fascinante, que ela pode 

viajar por muitos lugares diferentes, conhecendo as culturas e histórias de outros povos. E por 

meio do agrupamento e a junção em rodas de leitura, a atitude de compartilhar ideias, os temas 

e os roteiros de leitura, findam por fomentar o interesse de todos da roda.

Nesta pesquisa apresentaremos que tanto o aprendizado da leitura quanto o prazer de ler 

podem ser adquiridos na escola. O foco que deve ser dado ao aprendizado da leitura, não tem 

que ser apenas de decodificação ou de análises

 

sintáticas, e sim de prazer, porque assim a criança vai perceber que ler é bom, gostoso, se 

viaja por outras realidades, entram em mundos de fantasias, é, também, busca de conhecimento, 

informação e com o tempo a criança vai ganhando objetividade e autonomia leitora.

Trataremos ainda de rodas de leitura, nas quais durante a leitura o professor servirá 

como mediador entre estudante e autor e assim, dependendo do objetivo, fornecer modelos 

de estratégias específicas de leitura, fazendo predições, perguntas, comentários, o que é 

imprescindível nas atividades escolares que abordam o aprendizado da leitura.

Por fim, trataremos do processo de leitura e da formação do leitor, da relação do leitor/

texto e autor, sua disposição diante o texto na busca de sentido, mobilizando uma série de 

conhecimentos e de experiências de vida. As estratégias são assim criadas e articuladas com 

um determinado grupo, para que se possa viabilizar o processo de interesse pela leitura. Assim, 

podemos dizer que trata-se de uma ação singular e específica do professor. O estudante é um 

sujeito que deve ser aguçado e transportado para esse momento. O estudante precisa descobrir 

naquela atividade como algo prazeroso.

A LEITURA

A leitura dentre tantas particularidades contribuí para a formação de pessoas críticas, aptas 

a refletir sobre e sob os assuntos que permeiam a vida e a realidade na qual estão inseridas. 
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Nesse sentido, Chartier (apud Monteiro e Proença2, 2001, p. 189), fala do leitor e da magnitude 

que a leitura pode fazer pelo indivíduo, além de descrever o leitor em detalhes riquíssimos.

O leitor caça em terras alheias, demarca com os olhos, com o dedo, com o franzir das so-
brancelhas, com o sorriso, seus caminhos em busca do sentido. Sob a contingência, sem 
dúvida, e no espaço próprio do texto, ele elabora como quer ou como pode sua leitura do 
texto: um novo texto. Existem assim estilos de leituras, como existem estilos de lazer e de 
conversação. (CHARTIER apud MONTEIRO e PROENÇA, 2011, p. 189).

Partindo do conceito de Chartier quanto ao leitor e suas características, é notório que 

a leitura deve ou deva despertar sentimento, sensações de prazer, alegria, tristeza, dúvida, 

curiosidade, enfim, ao ler o indivíduo entra em contato com suas características mais profundas 

que, tendem ou não à aflorar.

Freire (1989, p. 9) aponta que: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 

que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”. Ou seja, 

independente do indivíduo ser ou não alfabetizado, já é fundamental que este transite entre 

livros, que os tenha como brinquedo, como um objeto que lhes proporciona prazer, mas acima 

de tudo, que o tenho como um amigo inseparável.

Ler não é o mesmo que decodificar letras, pois a aprendizagem que se tira dela resulta na 

leitura com compreensão, portanto, a leitura deve ser ensinada na escola como uma aprendizagem 

a ser adquirida e não como pretexto para outras aprendizagens.

Geralmente a leitura na escola, por diversos fatores, tende a ser uma atividade difícil e 

cansativa, culminando na mera decifração de palavras, sem nenhum sentido. Entretanto, assim 

como comer para uns, beber para outros, correr para tantos outros, proporciona prazer a leitura 

também deve ser um ato prazeroso, repleto de significados e sentido que primordialmente forneça 

significados e sentido para que o indivíduo se aproprie tanto da narrativa quanto do hábito da 

leitura.

“Despertar” o prazer da leitura em um terceiro é muito complexo e tão presente na escola, 

mas de acordo com Geraldi (2004, p.90), “[...] na escola não se leem textos, fazem-se exercícios 

de interpretação e análise de textos. E isso nada mais é do que simular leituras”. Sendo assim, é 

necessário ultrapassar as barreiras dos resumos, fichamentos ou questionários, corriqueiros na 

escola e delimitar a linha a ser percorrida em busca da tão almejada proficiência leitora.

A falta de sentidos e significados da leitura, contribuí muito para o desinteresse dos alunos 
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pelo ato de ler, Silva (1996 apud Ferreira e Dias, 2004, p.439) discorre sobre o fato de que, os 

significados são atribuídos uma vez que o leitor reconhece no texto situações por ele vividas ou 

ainda, algo que relacione com o mundo em que esta inserido.

A falta de significação, por sua vez, contribui para que, na escola as práticas de leitura 

estejam cada vez mais defasadas, o ator principal de toda essa história o “livro”, sequer seja 

reconhecido como algo interessante pelas crianças e na adolescente, bons métodos de aplicação 

de atividades que incentivam a leitura, sobrevivam cada vez menos,

Lê-se cada vez mais na escola, porém, encontra-se cada vez menos significaçãoou 

sentido para a leitura na escola e, o que leva alunos ao desinteresse, e/ou à aversão ao ato de 

ler, por lazer, por prazer. Talvez por falta de autonomia na escolha dos livros e dos assuntos, ou 

até mesmo por esta ocupar espaço pífio na rotina destes.

Talamoni (2008, p. 41) afirma que “[...] o maior obstáculo para a formação de leitores 

pode estar na própria escola – seja pela falta de um acervo completo, pelo despreparo dos 

professores ou por uma programação que ainda associa a leitura literária a atividades obrigatórias 

e cansativas”.

O que leva ao conceito de que, é papel da escola, disponibilizar livros de diversos gêneros 

aos seus alunos, manter um acervo rico, atualizado e ao alcance de todos, além de proporcionar 

aos seus professores formação continuada que os tornem aptos ao ensino da leitura e que 

compreendam a importância desta para a formação de leitores críticos – reflexivos sobre o 

mundo.

A leitura se dá desde tenra idade, a criança ainda na educação infantil, entra em contato com 

a leitura, com o livro físico, ouvindo, contando e recontando as histórias, atitudes que contribuem 

para a formação do comportamento leitor. A educação infantil tem grande contribuição na 

formação da competência leitora, todavia lançamos uma pergunta “Por que na educação infantil 

as crianças gostam de ler, procuram o livro, leem umas para as outras e nas fases superiores do 

ensino, este desejo já não existe mais?”.

Quando a criança chega as séries iniciais do ensino fundamental I, surge uma insegurança, 

“medo”, vergonha em relação ao outro, vergonha de ser ridicularizado, frente aos colegas, devido, 

sua inabilidade com a leitura propriamente dita, o que as leva à um distanciamento da leitura, 

sendo preciso alguns artifícios que incentivem e estimule a leitura.

Compartilhar a leitura, é constrangedor para maioria dos adultos, que, pelo fato de estar 



577

frente à outras sente-se pressionado, observado, avaliado, julgado, levando a gaguejos, tiques 

nervosos, enfim, contudo, no que se trata de crianças é necessário estimular a continuidade do 

hábito da leitura no ensino fundamental da maneira mais saudável possível.

 Segundo Priolli (2008, p.18), “a escuta de histórias na escola oportuniza momentos 

prazerosos em grupo, enriquece a imaginação, amplia o vocabulário, além de familiarizar a 

criança com a leitura”. A escola pode e deve conciliar a leitura prazerosa às leituras obrigatórias, 

para tanto, o professor deve ler diariamente para seus alunos e buscar, frequentemente, novas 

estratégias para a prática de leitura, proporcionando aos leitores adquirir ou, melhor, formar seu 

próprio gosto em relação aos livros.

Quando existe um espaço para discutir as leituras, com a possibilidade de inúmeras in-
terpretações, começamos a desenvolver a curiosidade e o desejo de ir além. Com isso 
os alunos vão passar a ver a leitura não como uma tarefa escolar, mas como um hábito 
cotidiano. (MEIRELLES, 2010, p.49).

Os espaços existentes nas escolas atuais, não podem ser modificados de modo a se 

transformar em um ambiente único e exclusivo de crianças, mas, há possibilidade do professor, 

assim como a criança, imaginar contextos, utilizar espaços diversificados, pátio, quadra 

poliesportiva. Enfim, nas escolas de educação infantil são organizados vários cantos lúdicos, 

nos quais as crianças tem autonomia para decidir o que e quando fazer, com livros dispostos à 

seu alcance, as escolas de ensino fundamental e médio também podem adaptar-se.

Diante disso, as escolas de ensino fundamental e médio, necessitam, não criar cantos 

lúdicos, mas possibilitar ao aluno contato diário com os livros, seja nos corredores, nas salas de 

aula, nos ambientes reservados para bate papos, em todos os lugares podem haver livros, e por 

sua vez, estes funcionariam como uma espécie de imã, instigando os alunos em folheá-lo, etc.

Espaço físico, portanto, não deve ser um empecilho para que os alunos leiam e compartilhem 

suas leituras, as rodas de conversa, por exemplo, não precisam de um lugar específico para 

existir, elas podem se formar em qualquer espaço, numa sala de aula com quarenta cadeiras 

e carteiras, no pátio da escola, embaixo de uma árvore, no estacionamento, enfim, cabe ao 

professor buscar estratégias para que as atividades que envolvam a leitura e as rodas de leitura 

sejam vivenciadas pelas crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo abordou a formação de leitores num o trabalho com rodas de leitura, 

a fim de estimular o hábito leitor, sua feitura nos proporcionou a percepção de que, para isso, 

a leitura na escola precisa deixar de ser, apenas, obrigação e imposição para se tornar um 

momento de prazer, e a roda de leitura pode colaborar em grande escala para que isso aconteça, 

além de proporcionar o prazer de ler, estimula a compreensão e reflexão do texto, contribuindo 

para a formação de leitores críticos e competentes.

O ideal é que o trabalho com rodas de leitura, que tem início na educação infantil, se 

estenda ao ensino fundamental e vá até o final da vida escolar do aluno. No entanto, para um 

trabalho bem sucedido com rodas de leitura, o professor tem que enxergar seus alunos como 

leitores em potencial valorizando suas interpretações e guiando discussões pertinentes sobre os 

temas abordados, além de ser relevante que o professor trabalhe com diversos gêneros textuais, 

pois eles são produtos culturais da sociedade, carregados de história e crenças.

Neste trabalho de certa forma generalizado em suas ações, pode-se “in loco” constatar 

que a prática musical em grupo contribuiu para o desenvolvimento de uma união desse grupo. 

Assim, visualizamos que naqueles momentos em que os alunos, as pessoas, deveriam trabalhar 

em equipe como, por exemplo: no canto coletivo, até mesmo quando realizamos a leitura da letra 

da música em agrupamento, esse trabalho surtiu efeitos diferenciados.

Outros aspectos são percebidos nesse tipo de trabalho, a partir do desenvolvimento da 

própria concentração que acaba sendo obrigatória para o grupo, porém quando se atua em 

agrupamento, a criança se envolve e passa também a utilizar essa prática em benefício do 

grupo, trabalhando para a realização de tudo aquilo que foi combinado.

É importante que o professor realize junto aos alunos a pré e a pós-leitura do texto, o 

primeiro contato dos alunos com o texto dá abertura para eles exporem opiniões sobre o que 

esperam daquela leitura, além de analisarem o veículo de circulação, o gênero a que pertence o 

texto, o título, o autor. E, na pós-leitura, professor poderá mediar uma reflexão sobre o texto lido, 

se as expectativas dos alunos foram atendidas ou não, discutir o assunto principal do texto, a fim 

de que os alunos exponham suas conclusões, fazendo uma ponte entre o texto e a realidade, 

esse trabalho de discussão e reflexão faz com que os alunos comecem a olhar um texto mais 

atentamente e assim percebam a relação entre as palavras e o sentido que o autor quis dar a 
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elas, numa leitura mais reflexiva e despertando seu senso crítico.

Por este trabalho de conclusão levamos em consideração que sempre tentaremos levar 

aos nossos alunos, o entender o que eles não tinham entendido. Levar uma reflexão alegre 

tipicamente escolar, alegria que sentimos quando alargamos o nosso repertório em sala de aula, 

alegria quando percebemos que passamos a pensar e educar melhor.

O que conta além do trabalho a ser apresentado é o amor pelo aluno e, quando nosso 

professor Paulo Freire um dos mais importantes intelectuais, definiu o professor como sendo 

aquele que ama o aluno, neste trabalho podemos dizer: - É disso que estamos falando!

O professor não é aquele que cumpre protocolos, não é o que obtêm títulos, não é o que 

produz cientificamente. Porque é possível ter protocolos, títulos e produção científica sem ser 

professor. O professor é aquele que precisa da alegria do aluno, e essa alegria não é qualquer 

alegria, é a alegria escolar de pensar melhor.

A leitura, portanto, torna o mundo mais próximo do indivíduo e, a escola permitindo através 

da alfabetização, que o aluno aprenda a ler, escrever, realizar cálculos e muitas outras atividades 

que são essenciais na vida em sociedade, sendo ferramentas de compreensão e realização 

da comunicação do homem com a sociedade. Isso tudo não pode ocorrer e acontecer sem 

esse acontecimento transformador que se dá com a aprendizagem e fator leitura. E a leitura 

não pode ser tratada tão somente, como mais uma disciplina dentro do universo e caminho da 

aprendizagem.
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NADA: TEMPO-ESPAÇO DE IMAGENS NA POÉTICA DE MANOEL DE BARROS

VALDEGILSON DA SILVA COSTA

RESUMO

Este artigo visa a analisar a trajetória poética de Manoel de Barros, destacando-se a obra Livro sobre nada (1996), 
cuja ambiguidade do título tanto permite compreender que a temática central dela é o nada, quanto que o livro/a obra 
recobre o nada, desconstruindo a realidade via imagens poéticas. Para tanto, apoia-se nas acepções fenomenológicas 
de Martin Heidegger, propostas em Ser e tempo (2015), obra na qual a condição nadificante promove no sujeito 
lírico a angústia necessária ao afastamento da realidade e a redefinição dela, tal qual se verifica em boa parte 
da obra de Manoel de Barros. Na esteira do pensamento fenomenológico, destaca-se o pensamento de Maurice 
Merleau-Ponty, cujas obras Fenomenologia da percepção (2018) e O visível e o invisível (1971) acentuam constante 
proximidade entre o ser e a realidade, poeticamente reconstruída, constante procedimento da obra barriana. Além 
desses aportes teóricos, também adotaremos os conceitos de Maurice Blanchot, com vistas a averiguar o nada 
como momento de desapropriação de concepções pré-concebidas sobre o mundo - aspecto primordial na obra do 
poeta em questão.

Palavras-Chave: Manoel de Barros; Poesia; Fenomenologia. 

INTRODUÇÃO

A trajetória da obra de Manoel de Barros inicia-se com Poemas concebidos sem pecados 

(1937), obra em que um dos temas centrais é a infância em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A 

memória do bairro em que viveu e sua descoberta como poeta são tematizadas inúmeras vezes. 

A título de exemplificação, destacamos o seguinte poema:

Informações sobre a Musa

Musa pegou no meu braço. Apertou. Fiquei excitadinho pra mulher.

Levei ela pra um lugar ermo (que eu tinha que fazer uma lírica):
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_ Musa, sopre de leve em meus ouvidos a poesia, a de perdão para homens, porém... 
quero seleção ouviu?

_ Pois sim, gafanhoto, mas arreda a mão daí que a hora é imprópria, sá?

Minha musa sabe asneirinhas Que não deviam de andar Nem na boca de um cachorro! 
Um dia briguei com Ela

Fui pra debaixo da Lua E pedi uma inspiração:

_ Essa Lua que nas poesias dantes fazia papel

Principal, não quero nem para meu cavalo; e até logo, vou gozar da vida; vocês poetas 
são uns intersexuais...

E por de japa ajuntou:

_ Tenho uma coleguinha que lida com sonetos de dor de corno; por que não vai nela? 
(BARROS, 2010, p. 31)

 

O título do poema – Informações sobre a Musa– são apropriações, referências pessoais 

da relação entre o eu lírico e a Musa – fonte de inspiração do poeta. Inicialmente a relação entre 

inspiração e poesia é “apertada’’, indicando proximidade física, sensual, a ponto de o sujeito 

lírico a conduzir a um lugar ermo, propício à lírica. Desse modo, lírica, erotismo e local “ermo” 

poderiam ser as bases da constituição do poema questão.

A relação entre poesia e erotismo remonta àquilo que torna a carne desejável. Afrodite, 

deusa do amor, da fertilidade e da beleza encarna a fonte da contemplação, do erotismo próprio 

aos elementos naturais - maneira de atingir o êxtase e a revelação epifânica entre o ínfimo e 

a relação entre a voz infantil, recriadora das relações entre a poética e a desconstrução da 

convencional voz que vulgariza o erotismo.

A sedução que as palavras exercem sobre o poeta situa-se no plano da linguagem. A 

Musa, não só rejeita as seduções do eu lírico, como também ele a avalia de forma irônica, pois 

associa a “Lua” a algo indesejável, do qual deve se desfazer para redescobrir um novo modo de 

se relacionar com a tradição, modo este pautado na expressão estética da redescoberta infantil 

em detrimento da tradição que vulgariza o erotismo.

A Musa, então, passa a ser, para a voz lírica, o elemento que anula a flagrante sedução 

exercida pelos meninos em relação à palavra poética, posto que aquela conclama a tradição, 

ao passo que estes vislumbram o “ermo”, aquilo que não ocorre publicamente, manifestação de 

uma poética assolada pelo incomum, pelo que artisticamente reelabora frente à tradição, já que 

a refaz frente aos apelos sensuais da poesia que rompe com a tradição.

Em 1942, o poeta lança a obra Face Imóvel que, a exemplo de várias poesias de Poemas 

concebidos sem pecado (1937), tematiza as relações entre o sujeito lírico e a releitura/desleitura 
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do mundo. Os signos em constante movimento prenunciam uma nova perspectiva filosófica, 

estética e política sobre a realidade. O mundo concreto não é, assim, o centro de imanência, não 

é aquilo que já se conhece como estrutura, mas a base para a dissolução e o atravessamento 

de um ser por outros. O caráter destrutivo, é a necessidade de despejar, de “criar espaços”, de 

fundar um mundo ambíguo, descontínuo e obscuro via arte poética, conforme assinala BENJAMIN 

(2010, p. 384). Vejamos como isso se dá no poema abaixo:

Singular, tão singular

Ó passar-se invisível pela lama da alameda de casas esperançosas

 Imaginando a feição ideal dentro de cada uma!

Ir recebendo um pouco de poesia no peito Sem lembranças do mundo, sem começo... 
Chegar ao fim sem saber que passou Tranquilo como as casas,

Cheio de aroma como os jardins. Desaparecer.

Não contar nada a ninguém. Não tentar um poema.

Nem olhar o nome da placa. Esquecer.

Invisível, deixar apenas que a emoção perdure Fique na nossa vida fresca e incompreen-
sível

Um mistério suave alisando para sempre o coração.

Singular, tão singular.... (BARROS, 2010, p. 42)

Importante notar que o título do poema coincide com os versos que o encerram, acrescidos 

de reticências, um indicativo de que a singularidade é contínua, não possui começo nem fim, tal 

qual o poema que se nega a ocorrer enquanto é edificado. A negação a dizer é a abertura a que 

a singular emoção mantenha-se como poesia, sensação imaterial e misteriosa que adentra o 

peito e alisa o coração.

De modo geral, a obra carrega os signos da obscuridade da palavra poética, marca da 

modernidade, quando os objetos textuais se legitimam graças à impenetrabilidade, compreendida 

como um procedimento rumo à utopia, ao silêncio, à afasia ou ao idioleto, conforme destaca 

BERARDINELLI (2007, p. 133).

Ainda na esteira das obras iniciais, o poeta publica Poesias (1947), obra em que é notória 

a tensão entre os espaços e tempos, traços inequívocos da poética de Manoel de Barros. Apesar 

da tensão, dos conflitos que acentuam a confusão psicológica do sujeito lírico, dividido entre o 

espaço lúdico da infância e das primeiras relações com a poesia na fazenda e o espaço/tempo 

urbano do Rio de Janeiro, a obra delineia a profusão, o espaçamento do eu lírico como condição 
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de sua própria existência, conforme versos abaixo:

Na enseada de Botafogo

Ser menino aos trinta, que desgraça

 Nesta borda do mar de Botafogo!

Que vontade de chorar pelos mendigos! Que vontade de voltar para a fazenda!

Por que deixam um menino que é do mato Amar o mar com tanta violência?

(BARROS, 2010, p. 66)

O eu lírico mostra-se confuso em relação ao que vivenciou no Pantanal e às mazelas 

urbanas. O dilema, nada fácil de resolver, mostra a impossibilidade de ser criança na adultez, 

mas, especialmente, enfatiza a dificuldade de viver os sonhos infantis em um ambiente urbano 

marcado por problemas. Disso surge o verso em tom de desabafo “Que vontade de voltar para 

a fazenda!”. O encantamento que o mar exerce sobre a voz lírica, no entanto, contradiz o desejo 

de retorno, de forma que a paradoxal relação com o espaço/tempo se mantenha indissolúvel.

Quanto às obras do autor que designaremos como pertencentes à fase intermediária, 

merecem destaque as temáticas da infância e da “desaprendizagem”. Graças ao olhar infantil, 

objetos são percebidos de forma intuitiva, surpreendente, o que resulta em uma apreensão 

inovadora do mundo. Nesta fase, incluem-se as obras Compêndio para uso dos pássaros (1960),

IMAGEM INCAPTURÁVEL - RETRATO DO NADA

Livro sobre nada (1996) inaugura outra perspectiva na trajetória escritural de Manoel de 

Barros, pois as obras posteriores - Retrato do Artista quando coisa (1998) e Ensaios fotográficos 

(2000) - evidenciam o vínculo entre poesia e artes visuais, especificamente, a fotográfica. 

Apesar de pouco usual na acepção fotográfica, o termo retrato, a exemplo da expressão ensaio 

fotográfico, indicia a suspensão do fluxo dos acontecimentos. A fotografia é um signo que, no 

dizer de Barthes (1984, p. 13), “reproduz mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-

se existencialmente”. A reprodução do spectrum captura um espetáculo e fixa-o em um plano 

acessível ao espectador à distância. Retratar é, nessa acepção, relutar contra a mobilidade de 

uma ideia, de um eidós, dar-lhe feições de vídeo, isto é, tornar visível aquilo que é invisível. Não 

por acaso, o termo occulum (olho) possui a mesma raiz etimológica de occultus (oculto), do que 



585

é possível concluir que aquilo que nos é revelado possui uma parcela oculta, recuperável por 

meio da contemplação, da admiração, isto é, do mirari: espantar-se, estranhar, ver o milagre 

(miraculum) no templo dos tempos.

A recuperação etimológica, um tanto phantasiosa, fundamenta-se em uma premissa 

essencial: a imagem é um nada (esqueçamos quaisquer leituras niilistas), um retorno daquilo 

que não se pode reviver, apesar de afeiçoado por persistentes marcas espaço-temporais. O 

nada é o lugar em que tudo cabe, em que as significações estão em plena ebulição, antes 

mesmo de assumirem forma.

Retomemos os dois títulos - Retrato do Artista quando coisa e Ensaios fotográficos. No 

primeiro, o retrato que nos é oferecido é do artista quando coisa. O artista não é flagrado no 

momento de sua criação, mas quando se confunde com ela, quando entre ele e a obra já não há 

limites. Ele é a própria “coisa” que cria. Mais que isso: existe porque é obra, é “coisa” artística. A 

analogia insere o poeta no tempo-espaço da arte, um mundo de que é criador exclusivo, não sem 

deixar de ser dele o fruto. A tensão autor/obra ressurge no título Ensaios Fotográficos, pois se no 

primeiro caso, a tensão tende a justapor mundo criado e criação, no segundo, o termo “ensaio” 

adensa a crise. Apreendido como rascunho ou trabalho em processo, aquilo que antecede ao 

evento, o título remete ao inacabamento das significações assumidas pelas imagens poéticas. 

No entanto, o ensaio também é um gênero textual, marcado pela despretensão de esgotar um 

tema. A condição de esboço confere-lhe abertura a inúmeras interpretações, situando-se mais 

como um lugar de múltiplas vozes do que de conclusões fechadas.

Diríamos que o texto de Barros é um tipo de escritura que não pacifica perspectivas 

nem temáticas, pois é desfocado, posto que diz sem a obrigação de dizer. Faz-se por meio 

da instauração de bifurcações estilísticas, de imagens que instituem o desalojamento do lugar-

linguagem por meio do qual o mundo é concebido pelo sujeito lírico. A palavra “arrombada 

a ponto de escombro” (Barros, 1996, p. 57) é coisa prestes a desabar. Não é só palavra, é 

desmoronamento constante. O poeta a utiliza, mas dela se desfaz, porque dela se transfere e a 

ela retorna incessantemente. As interpenetrações, ressonâncias e invasões simbólicas advindas 

de um eu que não se identifica consigo mesmo, potencializam-no como poder ser permanente.

Sobre a relação imagem/ser, Octavio Paz (2015, p. 48) esclarece que a imagem poética 

recupera “um extremo de ser e um ser até o extremo. Extremos da palavra e palavras extremas, 

voltadas sobre as próprias entranhas, mostrando o reverso da fala: o silêncio e a não-significação”. 
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O poeta é aquele a quem cabe viver os extremos da linguagem para reduzir a distância entre a 

palavra e a coisa.

Livro sobre nada materializa muito do que afirmamos até aqui. Sobre a relação autor/obra, 

conforme destaca Manoel de Barros:

Penso que para trouver la langue não é preciso abrir mão de temas. O tema de um poeta 
é ele mesmo. Até que seria bom estar no mundo só fazendo parte da paisagem, que nem 
uma pedra no morro. Mas a gente não é apenas aspecto. Não somos uma coisa com nin-
guém dentro. Nossa essência precisa de ser exercida. E a gente exerce essência quando 
cria solidão, como quando abre o amor. Se através da linguagem de nossa poesia a gente 
conseguir se expor, o mundo se refletirá em nossas palavras. (apud MÜLLER, 2010, p. 22)

A expressão francesa “trouver la langue” (encontrar a língua) demonstra a incessante 

busca por uma linguagem que, longe de pacificar o mundo, intenta edificar uma realidade que, 

via escritura, cria solidão, pois inaugura perspectivas a partir do que é essencial ao sujeito lírico 

e dele transborda. É na linguagem que o sujeito se constitui. Neste caso, um sujeito que expõe 

a própria interioridade para recriar projeções de mundo. O poeta é o visível oculto. É sujeito 

perceptivo que, para Collot (2013, p. 20) “não está diante de um espetáculo exterior, mas imerso 

em um meio ambiente irredutivelmente marcado por uma percepção “[...] um modo de pensar 

intuitivo, pré-reflexivo, que é a fonte do conhecimento e do pensamento reflexivo, e ao qual é 

vantajoso que retornem para se fortalecer e renovarem” (COLLOT, 2013, p. 18).

A percepção como movimento externo e interno conduz à renovação, a pensar o mundo 

de outro modo. Modo esse em que o poeta é um ser de aproximações e distâncias de si e do 

entorno. Escrever uma obra cujo título é Livro sobre nada é no mínimo intrigante. A estranheza 

advém de um livro cujo título é o próprio termo livro, mas não é um livro qualquer: é sobre nada. 

O tema do livro nos é ofertado de antemão: o nada, de tal forma que, a negação de qualquer 

conteúdo, imposta na capa é, em si, matéria de poesia: não possui conteúdo, é uma desobrigação 

de comunicar, é a negação do dogmatismo estilístico, pois o poeta sonha com uma língua em 

que não haja “nem reis nem regências”.

A ambiguidade presente no título da obra – livro a respeito do nada ou livro sobreposto 

ao nada – surge inclusive na material como os termos que nomeiam a obra são dispostos, de 

acordo com o que se verifica abaixo:
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LIVRO

SOBRE

NADA

Faz-se necessário notar que o termo “LIVRO” é posicionado acima do vocábulo “Nada”, 

indicativo de que a obra, a arte literária é um movimento ascendente em relação ao “Nada”, 

termo que também merece maior exame, especialmente, porque é alvo de inúmeras discussões 

que ora aproximam, ora distanciam arte literária de filosofia.

Em seu Dicionário de Filosofia (1978, p.194), José Ferrater Mora afirma que, na filosofia 

grega, o tema do nada sempre esteve associado ao ser. Para muitos filósofos gregos, o nada 

representava a negação do ser. A partir do pensamento cristão, o nada é fonte de que resulta a 

humanidade, afinal Deus teria concebido o mundo a partir de um nada.

Como nossa abordagem objetiva ler a obra de Manoel de Barros com base na 

Fenomenologia, adotamos   a perspectiva de acordo com a qual a relação entre ser e nada é 

recorrente. Heidegger (1983, p. 38), um dos precursores dos estudos fenomenológicos, afirma 

que o ser conhece o nada por meio da antecipação daquilo que busca via angústia – uma 

disposição de humor. Para o filósofo, isso ocorreria porque o sentimento de angústia coloca o ser 

em constante afastamento de si, em plena indiferença frente ao mundo no qual vive. A angústia 

destitui a totalidade do ser e o lança a um nenhum que se volta a ele próprio.

O nadificar, termo cunhado por Heidegger, ocorre de modo recorrente, ainda que dele 

não nos demos conta na concretude da vida. Assim sendo, estamos suspensos dentro do nada, 

um modo de transcendência do ser que garante a ele estranheza e admiração. De acordo com 

esses pressupostos, Livro sobre nada (1986) é uma obra em que a suspensão da realidade é um 

convite a que a ela se admire, um afastamento do mundo via nadificação para que se apreenda a 

obra literária posta sobre a angústia, a qual redunda em liberdade. Abordar o nada é reconhecer, 

sob essa perspectiva, a transcendência de si e do mundo. O poema abaixo ilustra muito daquilo 

que temos afirmado:

“Pensar que a gente cessa é íngreme. Minha alegria ficou sem voz”. (Barros, 1996, p. 33).

O sujeito lírico reconhece a finitude humana. Para ele, “a gente cessa”. A informalidade 

por meio da qual se enuncia uma temática de tamanha profundidade - a finitude humana – 

é antecedida por uma forma verbal no infinitivo, reconhecimento de que a condição finita 
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é inerente a todos os humanos. A voz lírica toma essa condição para si e, ao reconhecê-la, 

angustia-se, a ponto de a alegria personificar-se como sujeito que se cala. É preciso observar 

que o reconhecimento da finitude é caracterizado como “íngreme”, termo que, além de significar 

clivoso, caracteriza aquilo que é dificultoso, justamente porque se apresenta como cume diante 

de um espaço muito inclinado, marcado pela dificuldade em acessá-lo. Aquilo que se sobrepõe é 

o silêncio da “alegria”. Sob a elevada situação humana paira a mudez, o silêncio, desestruturante 

da alegria. A alegria emudecida é um sinal de que o nada é um ponto de transcendência. Dele 

emergem as dificuldades, as angústias de quem reconhece que o humano “cessa”. O silêncio 

da alegria preenche a existência, de modo que o tempo-espaço seja um pensamento silenciado, 

não configurado linguisticamente, apesar de sua marcante presença.

Em outro poema, notamos a necessidade de reler ou de desler o mundo, justamente 

porque a plena ciência acerca dele é a manifesta dor de calar a alegria.

“A voz de meu avô arfa. Estava com um livro debaixo dos olhos. Vô! o livro está de cabeça 

pra baixo. Estou deslendo.” (BARROS,1996, p. 30).

A “voz” do ancestral respira sofregamente, alusão à ausência de nitidez, à presença da 

dificuldade nos movimentos de leitura, os quais se dão de forma inversa, indicando a desleitura, 

ou seja, àquilo que busca o obscuro, o interdito diante do visível, do dito. O livro “debaixo” dos 

olhos é, uma vez mais, a sobreposição da obra literária sobre a realidade. Ler o mundo de forma 

invertida, não razoável é a manifesta necessidade de desconstrução da realidade, ou melhor, de 

estranhá-la, mesmo que ela se apresente diante dos olhos, subvertida, a palavra desconstrói, 

desestrutura a apreensão do mundo.

A poesia de Manoel de Barros atinge, em cheio, os modos de estruturação do mundo e do 

ser. Por isso, fragmenta, reverte, subverte, justapõe seres, tempos e espaços, descristalizando-

os e devolvendo ao mundo um projeto escritural que supera o simples reflexo da realidade, uma 

vez que acolhe o mundo sob a perspectiva da transformação, da recriação, da recombinação e 

do inacabamento, cujos sintomas são devolvidos à sociedade sob forma de imagens.

É no agenciamento, isto é, na multiplicidade de agentes que o eu lírico se desdobra, 

mostra-se multifacetado em suas ações e percepções. Age por disjunção consigo mesmo, daí a 

ruptura com a hierarquização que, sob forma de pirâmide, eleva determinados seres e objetos, 

ao passo que subjuga outros por meio de subdivisões. O desejo de justapor-se, ou mesmo de 

opor-se cria a pluralidade, rompe com a unidade, do que se pode concluir que as imagens, na 
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poesia barriana, não possuem ponto de unidade, mas são sempre um desejo de outro em si e fora 

de si. A refutação unitária torna-se, assim, a base imagética na escritura do poeta. O negativo, a 

castração mental, a lei, a ordenação são reificadas via pluralidade, via deslimites imaginativos, 

cuja palavra de ordem é o desejo, movimento contínuo em busca de imaginar - criar imagens.

A imagem poética, nos dizeres de Alfredo Bosi (2000, p. 19), “é um modo da presença que 

tende a suprir o contato direto e a manter, juntas, a realidade do objeto em si e sua existência 

em nós”. O ser em si não é uma categoria estanque, antes, um sistema de substituições “em que 

uma impressão anuncia outras sem nunca dar razão delas, em que palavras levam a esperar 

sensações.” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 38). A significação do “ser em si” advém de uma 

constelação de imagens que surgem e ressurgem sem qualquer explicação, do que concluímos 

que o objeto em si é sempre evocação de outros, é sempre um movimento de inquietude. A 

inquietação, na obra de Manoel de Barros, é um sistema de abrangência espaço-temporal, de 

moção imagética em que as associações entre coisas e seres, e de vazios são pressentidos pelo 

sujeito lírico.

Há, em Livro sobre nada (1996), uma somatória de figuras, imageticamente, 

desconfiguradas e reconfiguradas, das quais resultam versos ou prosa poética, muitas vezes 

indecifráveis, indizíveis, obstrutoras do palavreado, da língua, afinal, “A sensatez me absurda” 

(Barros, 1996, p. 49). Como resultado, colhe-se um objeto de que se desconhece a finitude: “Não 

preciso de fim para chegar” (BARROS, 1996, p. 71). Nesse sentido, é válido retomar aquilo que 

Blanchot assegura:

Escrever é fazer eco do que não pode parar de falar- e, por causa disso, para vir a ser o 
seu eco, devo de uma certa maneira impor-lhe silêncio. Proporciono a essa fala incessan-
te a decisão, a autoridade do meu próprio silêncio. Torno sensível, pela minha mediação 
silenciosa, a afirmação ininterrupta, o murmúrio gigantesco sobre o qual a imagem, ao 
abrir-se, converte-se em imagem, torna-se imaginária, profundidade falante, indistinta ple-
nitude que está vazia. (2011, p. 18)

A plenitude falante é também abrangente, pois é imaginária. O imaginário não possui 

começo nem fim, mas é a constatação do interminável, de um nada que, para além de preceitos 

niilistas, é amplitude, abertura a que o ato escritural insira-se em um tempo em que nada se 

afirma nem se nega, como se “somente existissem seres através da perda do ser” (BLANCHOT, 

2011, p. 22). O estranhamento a que as imagens barrianas arrebatam o leitor são a expressão 

do invisível no visível, de sorte que uma imagem dada, poeticamente edificada, estilhaça-se em 
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muitas outras não-dadas, não apontadas. O visível é pretexto a que inúmeras invisibilidades e 

silêncios assomem o leitor, a leitura, o mundo, enfim.

 

SURGIMENTO DO NADA - ABERTURA AO PENSAMENTO POÉTICO

A imaginação não exclui elementos opostos, pois os absorve sob fora de indefinição 

conciliatória, caso em que se configura uma unidade dos incompatíveis. Livro sobre nada não 

encerra tempos. Presentifica ausências. Criam-se seres/objetos presentes sem presenças, o 

que os desdobra em contínuo movimento de inconstância, de modo que cada momento se torne 

significativo a todos os outros. Assim sendo, o que é novo “nada renova; o que é presente é 

inatural; representa-se, desde já e desde sempre o retorno” (BLANCHOT, 2011, p.22). O retorno, 

no entanto, não é o conhecimento ou a descoberta, mas reconhecimento do inacessível, do 

irrecuperável.

Muito em razão disso, abordamos a imagem como um contato à distância. O fascínio 

do contato “afirma-se numa presença estranha ao presente do tempo e à presença no espaço” 

(BLANCHOT, 2011, p. 24). O que jamais cega, quer sempre mais. A inquietação, na obra em que 

analisamos, é cegueira, pois dela faz parte o invisível, a alarmante desintegração das imagens 

que insere o ser lírico em um horizonte de abismos:

Eu fiz o nada aparecer.

(Represente que o homem é um poço escuro. Aqui de cima não se vê nada.

Mas quando se chega ao fundo do poço já se pode ver o nada).

Perder o nada é um empobrecimento. (BARROS, 1996, p. 63).

Encontrar “o nada” equivale a uma aproximação com o humano, de um ponto de vista 

abismal. À primeira vista, tal qual no mito da caverna platônico, o que se veem são as sombras, 

é a queda de um anjo caído, perdida a perfeição, imagem próxima à obscuridade infernal. Indício 

de uma condição humana? Menção à decadente queda humana? Fato é que a proximidade com 

o humano requer uma recíproca queda, já que o ser lírico “chega ao fundo do poço” onde “já se 

pode ver o nada”. Tender-se-ia a associar o conhecimento acerca do homem ou a proximidade 

com ele a um esvaziamento, a uma decadência, porém o verso seguinte desfaz essa perspectiva, 

pois “Perder o nada é um empobrecimento”, o que, dito de outra forma, indica a proximidade com 
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o abismo e o ser abismal um enriquecimento. Enriquecimento de onde surge o nada.

Nota-se, no poema citado, que o estranhamento a que as imagens barrianas arrebatam 

o leitor são a expressão do invisível no visível. Uma imagem dada, poeticamente edificada, 

estilhaça-se em muitas outras não - dadas, não apontadas, de forma que a proximidade com o ser 

visível conclama o invisível, pleno pretexto a que se construa uma poética em que a proximidade, 

paradoxalmente, manifesta a distância, o desconhecimento. A proximidade, conforme vimos, 

requer certo movimento de escavação, certa destituição espaço-temporal, tema relevante a esta 

dissertação, uma vez que dele emergem outros tópicos do trabalho.

Espaço, tempo, imagens ou temáticas não resgatam a memória do mundo e do ser e a 

põe em xeque, emaranha ser e mundo, promove um silencioso serpenteamento entre ambos via 

linguagem, por meio de sujeitos líricos cientes de que “a linguagem nos tem e que não somos nós 

que temos a linguagem” (MERLEAU-PONTY, 1971, p. 184). Posto de outro modo, poderíamos 

reconhecer um profundo imbricamento, uma densa indivisibilidade entre ser e mundo, uma 

vez que a linguagem poética vincula-os, gera e degenera elos, graças a uma percepção em 

construção nas coisas, nos seres e no mundo.

Assumida a hipótese de que a linguagem nos possui, assume-se também que a voz 

escritural não provém de um “eu”, mas de uma terceira pessoa - um “ele”, que nada mais é que 

linguagem em rotação, ecoando mundo adentro, mundo afora. Estar e não estar, experienciar a 

indecisão, interpenetrar-se com outros seres e coisas, institui a linguagem como ser central na 

obra em referência. O ser linguagem, tal qual os outros, respira, recolhe-se, adormece, sonha, 

contradiz-se porque seu modo de estar no mundo é guiado pelo pleno desacontecimento de si. O 

ser linguagem é um ser a quem, segundo Blanchot “(...) antes da afirmação já existe o retorno da 

afirmação.” (2011, p. 21), afinal “O que não sei fazer desmancho em frases” (Barros, 1996, p. 63).

Importante destacar o estranhamento promovido pelo verso/aforismo anterior. A 

linguagem, sob essa perspectiva, não constrói, mas destitui, desmaterializa. Tal qual os truques 

de ilusionismo, ela faz o nada aparecer. Desmancha aquilo que nem chegou a ser, por isso, 

aquilo que está presente (as frases/poemas) apresentam-nos um dessaber, um nada (des)feito 

pelo “ser linguagem”, a quem cabe nos mostrar que toda presença é ausência, de tal sorte que 

Livro sobre nada põe em evidência aquilo mesmo que é inapreensível, já que aquilo que nos é 

ofertado como poesia é uma sombra de versos que mais silenciam que afirmam o que teriam a 

dizer, assim exercendo, sobre nós, o fascínio. Estaria o poeta se referindo à percepção lacunar 
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própria aos humanos, à impossibilidade de que se atinja a totalidade?

O inacabamento poético ocupa um espaço - o espaço que, a exemplo da essência 

espiritual, perambula como vir a ser constante, posto que a matéria de que se compõe (a palavra) 

também se decompõe e recompõe: “A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a 

ponto de que ela expresse nossos mais fundos desejos” (Barros, 1996, p. 70). A matéria verbal 

decomposta, ou em recomposição alimenta, na poesia barriana, a abertura a um poder-ser, 

poder-deixar-de-ser e, muitas vezes, a um nem-ser.

O pensamento não cessa, por isso, falar sobre ele é, muitas vezes, discorrer sobre 

incessantes alargamentos. Pensa-se no ser pensante. Pensa-se no objeto pensado. Pensa-se na 

relação entre ser e objeto. Pensa-se no contexto em que se estabeleceu o pensamento. Pensa-

se em tudo, menos no que deve ser pensado: a maneira como se representa o pensamento.

A representação duplica o pensamento, por isso, ela re-presenta. Põe em presença o que, 

em essência, é retração, é ausência. Trata-se de um movimento duplo em que as relações entre 

seres são construídas, por um lado, pela tentativa de sínteses e categorizações e, por outro, 

pela constante esquiva e afastamento dessas categorizações, de forma que aquilo que do ser se 

apreende é um nada, resultado de incessantes retrações.

Quando se pensa em nada, a ideia que se tem em mente é a negação absoluta ou, 

ao contrário, a imobilidade reiterante de determinado estado, isto é, a afirmação plena. O 

nada, porém, pode ser compreendido como um estado inaugural em que tudo vibra no cerne 

da originalidade das representações. Sob essa perspectiva, ele é o lugar de onde brotam as 

relações entre as coisas e os seres incessantemente retraídos porque, o que nos oferecem, é 

ausência de quaisquer concepções demarcadas. O nada põe-nos frente a frente com seres e 

temporalidades ainda por se realizarem, ele evoca um ponto em que o discurso está em plena 

ação criativa no corpo do ser. Conquanto não seja verbalizado,

o discurso está em condição de plena escuta silenciosa.

O silêncio é o modo como o sentido diz sem discurso. A atitude silente põe os significados 

em vibração, faz calar o mundo em busca da plenitude originária, arrastando o pensamento a 

difusas ramificações, logo mortas e repostas para que se criem novas bifurcações por meio de 

um constante movimento de originar-se. Originam-se mundos, originam-se coisas e seres no 

nada construídos a partir da intersecção de dimensões representativas do ser, da qual podemos 

falar apenas a partir da perspectiva do mistério que nos atrai, a exemplo do que afirma Heidegger 
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(2015 p. 116): “No silêncio, o ser-si-mesmo em sentido próprio justamente não diz eu-eu porque, 

na silenciosidade, ele é o ente-lançado que, como tal, ele propriamente pode ser.” Vir a ser em 

seu sentido mais próprio, mais essencial é o que caracteriza o porvir, é o estado primordial

A temporalidade em que o nada se inscreve é nascedoura em essência. Não cristaliza 

formas nem seres, nem saberes. A constância de imagens é o ponto rechaçado pela percepção 

porque, antes de pensar a percepção ou a maneira como ela se constitui, o sujeito percebe as 

formas e aparências com e no corpo. Nas palavras de Merleau-Ponty (2018, p. 406), “Se conheço 

a relação das aparências à situação cinestésica, não é então por uma lei e em uma fórmula, 

mas enquanto tenho corpo e estou, por este corpo em posse de um mundo”. O corpo institui, 

sinestesicamente, a posse de um mundo. A experiência do ser envolve-se nas coisas e transcende 

nelas. Transcende porque envolve um pacto reflexivo: o ser é vidente, é visível, mas vê; ouve, é 

ouvinte, mas perscruta-se; move coisas, é movido, mas move-se. Em outras palavras, pode-se 

dizer que o ser é reflexivo não porque assimile sínteses conceituais ou predicações, mas porque 

se nutre de campos perceptíveis fugazes, por vezes desconexos ao contexto percebido: “A cada 

instante também eu fantasio acerca das coisas, imagino objetos ou pessoas cuja presença aqui 

não é incompatível com o contexto, e todavia eles não se misturam ao mundo, eles estão adiante 

do mundo, no teatro do imaginário” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 06).

A temporalidade, na condição de movimento externalizador de uma internalização originária 

ao ser é “o fora de si em si e para si mesmo originário” (Heidegger, 2015, p. 116). O porvir, o 

vigor de ter sido e a atualidade intrincadas constituem aquilo que o filósofo denomina ekstases, 

instâncias cuja unidade não se assevera externamente ao ser, como resquícios isolados da 

temporalidade, mas dele advêm graças a uma unidade que amplia a possibilidade de projeção, 

de vir a ser. É no porvir que as “ekstases” se coadunam, ampliam a projeção do “para si”. Trata-

se de um continuum em que o passado ainda faz parte do presente, assim como o presente está 

contido no passado e o futuro nada mais é do que uma antecipação que se dá no passado. O a 

indissociabilidade inerente à temporalidade lhe confere um teor remissivo, extático essencial à 

compreensão do ser para si.

A atitude que flexiona a percepção é, ela mesma, um poder-ser que suscita uma 

temporalidade única, de tal forma que “a passagem de um presente a um outro presente, eu não 

penso, não sou seu expectador, eu a efetuo, eu já estou no presente que virá, assim como meu 

gesto já está em sua meta, eu mesmo sou o tempo [...]” (Merleau-Ponty, 2018, p. 564), assim como 
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passado e futuro são delineamentos advindos da subjetividade que “vem romper a plenitude do 

ser em si, desenhar ali uma perspectiva, ali introduzir o não-ser” (Merleau-Ponty, 2018, p. 564). O 

“não-ser” é um estado precedente, fundante da essencialidade do ser. Diríamos que o “não-ser” 

é o nada em pleno vigor de ser em desacontecimento, erigindo-se como acontecimento.

De tal forma, o ser no mundo é uma preface. É um retraimento do qual nada se pode 

falar, a não ser do afastamento, do esconderijo, da esquiva assumida por ele frente à amplitude 

universalizante. A vaguidão por meio da qual afirma-se que algo ou alguém “é” constitui um 

questionamento, uma interrogação acerca do ser, antes de atribuir-lhe qualquer determinação. 

Aquilo que “é” não passa de certo enquadramento pautado nas acepções paralisantes do 

Positivismo que tornam o ser, até certo ponto, compreensível, mas inapreensível, posto que o 

ser é um movimento incessante, um nada continuamente originante.

No universo poético, sabemos que os seres, as coisas, o mundo e as emoções estão em 

constante estado originário. Advindos dos mais profusos encontros e desencontros, os textos 

poéticos constituem uma escuta profunda do mundo, por meio da qual o porvir, o vigor de ter 

sido e a atualidade da presença anunciam a constituição da temporalidade própria do ser lírico 

no mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Manoel de Barros, já ao final de sua vida-palavra, propõe-se a escrever uma obra intitulada 

Livro sobre nada (1996), obra dispersa estilística e tematicamente. A potência de ser surge 

sob forma de distração, de ausência de foco, núcleo irradiador dessa poética, pura evidência 

de tempos e espaços cujo acabamento ou acondicionamento são apenas ilusões, mesmo 

reverberados em livro - em Livro sobre nada (1996) -, a obra não finda, pelo contrário, desfaz-se 

como resenha de si mesma, apontando ao fato de que a completude, paradoxalmente, é busca 

constante de coexistência ou de incompletude. Diríamos que a obra é o horizonte materializado 

em livro, “experiência fugidia”, recusa constante a movimentos que a apreendam. A dispersão 

temática, estilística e imagética cria um todo- um todo disperso, atônito em razão da configuração 

fragmentada, incompleta por meio da qual o ser lírico se apresenta: “Com pedaços de mim eu 

monto um ser atônito” (Barros, 1996, p. 37).

Os pedaços de que se lança mão não constroem um ser coeso, antes dão conta de um 

ser perplexo, assombrado ou irresoluto diante de si mesmo, daí arremessar-se constantemente 

a outros tempos, a outros espaços e a outros seres que não aqueles em que se fixaria, o que 

se investiga neste trabalho durante a seção Desejar Ser. A relação entre desejo e ser é tema de 

ampla discussão. Inicialmente, somos tomados pela ideia de que os desejos são fins, pontos de 

chegada ao ser, quando, em verdade, são abstrações cujas causas lhe são desconhecidas.

O jogo de mobilidade de intersecções nas esferas apontadas é escrituralmente construído 

por incessantes acuidades imagéticas. A agudeza das imagens, constitui amplo questionamento, 

ampla interpelação que parte do sujeito lírico ao mundo, por isso, as imagens barrianas ecoam. 

Pode-se afirmar que, elas não cessam de reiterar a camadas silenciosas, presentes sem presença.

Assim sendo, escrever sobre o nada é escrever sobre a potência de dizer e de não dizer, 

é alçar a língua a um arejamento, a uma contemplação de si própria pela suspensão do dizer. 

Não dizer é muito mais que dizer: pois é ponto em que os significados flutuam, são postos em 

pressão infinita para ressurgirem como nome. Nome este subjugado à concepção subjetiva do 

eu lírico, a quem muito mais importa tensionar os significantes e significados que arejá-los. De 

tal modo, a temporalidade eterna - marca dos pretéritos imperfeitos – recobre o mundo distante 

de magias. Sobre o vazio, surge o mágico, o ilusório, capaz de recolocar os sujeitos num mundo 

ao qual, embora, aparentemente, distantes, nunca deixaram de pertencer.
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CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA

VALDILENE MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RESUMO

O Artigo 205 da Constituição Federal do Brasil define a educação como “direito de todos e dever do Estado e 
da família” e segundo o ECA (artigo 53), “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa...”. Os textos nos remetem a uma relação necessária para uma garantia de direito 
adquirido Constitucionalmente entre Estado, representado pela escola pública como o principal equipamento para o 
desempenho da responsabilidade do Estado pela educação e a família, configurando uma corresponsabilidade entre 
as duas instâncias. É comum ouvir relatos da dificuldade encontrada por gestores de escolas em estabelecerem 
parceria entre o espaço escolar e a família, principalmente, em se tratando da Educação Infantil. A maioria dos 
educadores, dessa etapa da educação, reclama da pouca ou nenhuma demonstração de interesse da família em 
participar do cotidiano escolar das crianças nos Centros de Educação Infantil, muitos pais inclusive, demonstram não 
conhecem a instituição que seu filho estuda. Desta forma como contribuir ou como cobrar empenho de professores 
e da escola, sendo que nem ao menos conhecem a escola? Szymanzki (2003, p.75) reforça essa convivência dos 
pais na escola quando diz que uma condição importante nas relações entre família e escola é a criação de um clima 
de respeito mútuo favorecendo sentimentos de confiança e competência, tendo claramente delimitados os âmbitos 
de atuação de cada uma [...]. Este cenário torna-se, assim, frutífero de estudo, a fim de se verificar como a arte pode 
contribuir numa aproximação entre família e escola de maneira que haja um verdadeiro conhecimento da instituição, 
facilitando a construção de confiança e respeito mútuo. Para a obtenção dos dados foi desenvolvida uma pesquisa 
de campo, realizada em um Centro de Educação Infantil, situado na zona leste da cidade de São Paulo, público, da 
rede municipal, pertencente a Diretoria Regional de Educação São Mateus. 
 
Palavras-Chave: Arte; Educação; Família; Escola.

INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende refletir sobre como a arte pode contribuir na aproximação da 

família nos Centros de Educação Infantil a fim de garantir uma parceria de qualidade trazendo 

maiores benefícios na construção da educação de crianças de 0 a 3 anos de idade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) de 1996 reconhece que “A educação 
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abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” (art. 1º da Lei 9394/1996). Evidenciando assim, 

legalmente a base familiar. Porém, um dos grandes desafios das instituições de ensino na 

atualidade no Brasil, refere-se exatamente, a pouca participação da comunidade, e, sobretudo 

das famílias, na gestão e nas etapas de ensino desenvolvidas nas escolas. 

Está no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): as escolas têm a obrigação de 

se articular com as famílias e os pais têm direito a ter ciência do processo pedagógico, bem 

como de participar da definição das propostas educacionais. Porém nem sempre esse princípio é 

considerado quando se forma o vínculo entre diretores, professores e coordenadores pedagógicos 

e a família dos alunos.

Como professora da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, pude observar 

que os principais assuntos que atraem os pais a escola são assuntos relacionados a Programas 

Sociais, como Bolsa Família, Leve-Leite e Vai e Volta. E quando se trata da educação de 

crianças de 0 a 3 anos de idade, o assunto se estende a questões diárias sobre o “cuidar”, um 

cuidar apenas, sobre alimentação, saúde, troca de fraldas. Tal constatação despertou em mim, 

uma verdadeira inquietação em perceber que assuntos como, currículo desenvolvido na escola, 

participação em Conselhos e APM, não gerava preocupação ou qualquer interesse em conhecer 

mais sobre os processos de aprendizagens das crianças. 

Para a obtenção dos dados foi desenvolvida uma pesquisa de campo, realizada num 

Centro de Educação Infantil (CEI), situada na zona leste da cidade de São Paulo, pública, 

da rede municipal, pertencente a Diretoria Regional de Educação São Mateus, região com 

aproximadamente 159.000 habitantes. Nesse contexto, foram observados diversos momentos, 

como reuniões de pais, participação em conselhos de escola (CE) e associação de pais e mestres 

(APM), Mostra Cultural e nos momentos de entrada e saída para saber dentre os assuntos 

levantados quais que mais contribuíam na aproximação e interesse dos pais/responsáveis pela 

escola. 

Fiz então um breve relato sobre o contexto histórico da Educação Infantil, o contexto 

histórico da arte na Educação brasileira e as observações feitas no CEI sobre as relações entre 

família e escola.
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CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA

A infância hoje é resultado de constantes transformações socioculturais acontecidas durante 

o século XX, no qual se mudaram valores, representações e papéis da criança e do adolescente 

dentro da sociedade. A sociedade contemporânea desenvolveu uma concepção de infância 

instituída tanto pelo Estado moderno quanto pelas teorias psicológicas do desenvolvimento, em 

que a criança é vista como um “ainda não’. Esta moratória infantil remete a criança para o lugar 

de objeto em um processo macrossocial encaminhado a uma futura sociedade ideal. 

Nos últimos anos, tem surgido uma preocupação com a participação da criança nos 

programas e intervenções psicossociais. Efetivar essa participação implica um outro 

Pode-se afirmar que no limiar do século XXI começam a surgir outros modos de olhar 

e tratar a criança, através de novas concepções acerca da infância. Um dos trabalhos mais 

sistematizados sobre esse pensar diferente a criança chega através da obra de Sônia Kramer 

(1996), que faz um estudo sobre as concepções de infância, e coloca a criança como sujeito 

social, criadora de cultura, desveladora de contradições e com outro modo de ver a realidade. 

Kramer (1996) apresenta junto com outras autoras essa concepção, tendo como referenciais 

Walter Benjamin, Lev S. Vygotsky e Mikhail Bakhtin. Convém destacar que encontro na obra 

dessa autora, diretamente ligada à área da educação, um estudo elaborado acerca da ideia de 

infância que serve como referencial. Para Kramer (1996):

(...) a criança é concebida na sua condição de sujeito histórico que verte e subverte a 
ordem e a vida social. Analiso, então a importância de uma antropologia filosófica (nos ter-
mos que dela falava Walter Benjamin), perspectiva que, efetuando uma ruptura conceitual 
e paradigmática, toma a infância na sua dimensão não-infantilizada, desnaturalizando-a 
e destacando a centralidade da linguagem no interior de uma concepção que encara as 
crianças como produzidas na e produtoras de cultura.

Os aspectos relacionados à concepção de infância e sobre como as crianças eram tratadas 

e educadas permitem analisar e refletir melhor sobre as concepções hoje existentes, também 

possibilitando uma reflexão sobre a educação e a escola hoje.

CONCEITO DE INFÂNCIA NA ATUALIDADE

A maneira como a infância é vista atualmente é mostrado no Referencial Curricular 



600

Nacional para a Educação Infantil (Brasília, 1998), que vem afirmar que “as crianças possuem uma 

natureza singular, que as caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito 

muito próprio”. Sendo assim, durante o processo de construção do conhecimento, “as crianças 

se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem idéias 

e hipóteses originais sobre aquilo que procuram desvendar”. Este conhecimento constituído 

pelas crianças “é fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. Ainda 

convém salientar que compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem 

e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais. Embora 

os conhecimentos derivados da psicologia, antropologia, sociologia, medicina, etc. possam ser 

de grande valia para desvelar o universo infantil apontando algumas características comuns de 

ser das crianças, elas permanecem únicas em suas individualidades e diferenças (Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, 1998, p.22).

A partir do momento em que se alcançou uma consciência sobre a importância das 

experiências da primeira infância foi criada várias políticas e programas que visassem promover 

e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças, que por sua vez, 

passaram a ocupar lugar de destaque na sociedade.

No Brasil temos, atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, 

que ressaltou a importância da educação infantil. A educação é dever da família e do estado 

inspiradas 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. Esta citação encontra respaldo no art. 4º, IV que diz: “o dever do Estado com 

educação escolar pública está efetivado mediante a garantia de (...) atendimento gratuito em 

creches e pré-escolas as crianças de zero a seis anos de idade”.

Houve também a criação do Conselho da Criança e do Adolescente, no ano 1990, que 

explicitou melhor cada um dos direitos da criança e do adolescente bem como os princípios 

que devem nortear as políticas de atendimento. Determinou ainda a criação dos Conselhos da 

Criança e do adolescente e dos Conselhos Tutelares. Os primeiros devem traçar as diretrizes 

políticas e os segundos devem zelar pelo respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes, 

entre os quais o direito à educação, que para as crianças pequenas incluirá o direito a creches e 

pré-escolas. (CRAIDY, 2001)

Na visão de muitos autores a criação do Conselho da Criança e do Adolescente é vista 
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como um marco no que diz respeito ao reconhecimento e valorização da infância por parte 

das políticas públicas. Torna-se relevante citar também o Plano Nacional de Educação (PNE), 

que em consonância com os princípios da Educação para Todos, estabelece metas relevantes 

de expansão e de melhoria da qualidade da educação infantil. A atuação, nesse sentido, tem 

como objetivo concretizar as metas estabelecidas no PNE e incentivar estados e municípios a 

elaborem seus planos locais de educação, contemplando neles a educação infantil ressaltando 

assim a importância destinada á infância na sociedade atual.

Resta também, nos questionarmos sobre a qualidade da educação oferecida para estas 

crianças dentro das creches e pré-escolas, visto que a origem das mesmas tinha por objetivo 

atender somente a população carente o que significou em muitas situações atuar de forma 

compensatória para sanar as supostas faltas e carências das e crianças e suas famílias.

Esta pesquisa visa conceituar Infância e Educação Infantil, sendo que antigamente nem 

sempre a criança era reconhecida, como um ser que merecesse atenção, carinho, respeito, 

que precisa ser trabalhada e educada. Já a Educação Infantil era basicamente para atender as 

crianças pobres, abandonadas, ou seja, aquelas que não tinham onde morar e atuavam assim 

como caritas. Mas hoje em dia a educação infantil é uma das principais modalidades de Ensino, 

sendo dever do Estado ofertar à todas as crianças de zero a seis anos de idade, atendimento em 

creche e pré-escola (Constituição Brasileira de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 

8.069/90, artigo 54, inciso IV, entre outras), embora não haja legislação especifica que assegure 

o efetivo cumprimento dessa determinação.

Desde quando a criança nasce ela precisa de alguém que cuide e a ensine, pois ela é 

um ser que mereça atenção, carinho, respeito, afeto, e muito mais amor e ser compreendida. 

Mas antigamente a criança não era vista assim e varia de acordo com a cultura de onde ela esta 

concebida.

É senso comum ouvirmos dizer que as crianças de hoje são muito diferentes das crianças 

do passado. O que será que mudou tanto o nosso conceito sobre a infância e a escola? Nos 

dias de hoje, faz parte das peculiaridades dessa etapa do desenvolvimento, a busca pelo novo, 

pela exploração, pelo lúdico, pela alegria, pelo afeto e pela investigação. Entendemos que todas 

essas são características do universo da infância nos dias de hoje. Mas, vale ressaltar ainda a 

importância de considerar que diferentes contextos socioculturais têm forte impacto na maneira 

como tais peculiaridades se apresentam, por exemplo, o modo de ser de uma criança moradora 
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de uma grande cidade como São Paulo ou Recife será diferente de uma criança que nasceu e 

cresceu em um vilarejo no interior de Pernambuco. 

Ao falarmos de crianças, não estamos verdadeiramente apenas a considerar as gerações 
mais novas, mas a considerar a sociedade na sua multiplicidade, aí onde as crianças nas-
cem, se constituem como sujeitos e se afirmam como atores sociais, na sua diversidade e 
na sua alteridade diante dos adultos (Sarmento 2005, p.376)

Isso acontece porque as relações que ela estabelecerá, os aparatos culturais que farão 

parte da sua vida, os valores de sua comunidade, dentre outras coisas, serão diferentes e é na 

relação com tais aspectos que se dará o desenvolvimento da criança, de seus hábitos, crenças, 

valores e visão de mundo. 

Outra característica importante da criança de hoje é o seu caráter de protagonismo. 

Já não são vistas como seres passivos. Pelo contrário, são concebidas como atores sociais, 

protagonistas de seus processos de desenvolvimento e socialização. Conhecê-la agora implica 

em escutá-la, enxergá-la em suas particularidades, desenvolver um olhar atento e sensível tanto 

para o que ela pode estar dizendo com sua voz e suas ações, como também para o seu contexto 

sociocultural, além de concebê-la como produto da sua cultura mas também como produtora 

dessa mesma cultura.

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Nesse sentido, cabe ao Estado construir e promover políticas públicas que possam 

contribuir para garantir um desenvolvimento infantil pleno e saudável. Cabe ao Estado, à 

sociedade e à família promover os direitos garantidos constitucionalmente e, em decorrência, a 

proteção integral concebida como prioridade. Assim, nas últimas décadas, essa passou também 

a ser uma importante característica da criança de hoje, são sujeitos de direitos.

Considerando agora o universo escolar, de modo compatível com essa concepção, de 

acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasília, 1998), as 

crianças possuem uma natureza singular, que as caracterizam como seres que sentem e pensam 

o mundo de um jeito muito próprio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel da escola e o papel da família é formar cidadãos responsáveis consigo mesmo, 

com o próximo e com o meio ambiente, sendo a escola o espaço no qual se deve favorecer, a 

todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências, ou seja, 

a possibilidade de apreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade e de 

sua utilização no exercício efetivo da cidadania. 

A participação da família na vida escolar de seus filhos promove a relação de pertencer 

ao grupo social, desenvolvendo a capacidade de responsabilidade com o processo educacional, 

bem como o senso de responsabilidade com a integridade do equipamento público. Quando a 

família dispõe de meios efetivos de participação ativa e regular na vida da escola, gradativamente 

constrói a consciência de que a escola é um bem público que também é seu. Assim, geralmente 

desenvolve afetividade com relação à escola, assume maior responsabilidade com relação ao 

processo educacional de seus filhos e por consequência, passa a cuidar bem da escola. Além 

disso, a possibilidade de participar de atividades juntamente com os filhos na escola faz, dos 

familiares, membros efetivos da comunidade escolar. Cada escola tem a responsabilidade de 

elaborar projetos que visem alcançar e atender necessidades das famílias de suas crianças, 

possibilitando essa aproximação e favorecendo seu envolvimento. 

A tecnologia tem afastado as crianças de viver a vida de fato, de realizar experimentações, 

estarem de fato com as pessoas. As brincadeiras do passado traziam muito isso, o conviver e 

o toque no outro, o envolvimento com o outro. A arte aproxima pessoas, seja com a música, 

com a dança, pinturas, teatro... Seja no museu, nas ruas e até mesmo nas escolas, onde são 

manipulados sons, movimentos, cores, texturas onde se utiliza um preceito de códigos para 

expressar e comunicar significados, que pode ser envolvida por todos. Este é um método que 

aproxima as pessoas, tornando possível o reconhecimento das semelhanças e das diferenças 

vinculadas pelos produtos artísticos com as suas respectivas visões estéticas.

Arte vai além e tem várias formas de auxílio nessa relação escola e família, onde a família 

ultrapassa o papel de telespectador, pois além de conhecer as produções dos filhos, a família 

pode também participar dos projetos desenvolvidos na escola...  Uma confecção de colcha de 

retalhos que ficará na escola como um objeto representativo da presença da família na vida 

do filho enquanto ele permanece na escola... Um instrumento musical construído na escola 
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com sucatas que posteriormente o filho brincará com ele, por exemplo, são formas de trazer 

essa família, tão indispensável na construção de uma educação de qualidade, para a escola, 

vivenciando e entendo o processo de aprendizado das crianças.
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MUSEUS E SUAS DIVERSIDADES

VERA LUCIA FIDELIS ALVES

RESUMO

A cidade e o Estado de São Paulo abrigam diversos museus, que pela sua importância histórica, cultural, arquitetônica, 
ambiental e afetiva, são considerados patrimônios do Estado e dessa forma são conservados e mantidos para 
benefício cultural da população. Como a cidade mais cosmopolita do Brasil, São Paulo esbanja cultura. E os diversos 
museus reforçam isso. De arte moderna a tecnologia, passando pela História da Imigração e até Arte Sacra, visitar 
os museus em São Paulo é um roteiro à parte para quem quer conhecer um pouquinho da diversidade que a cidade 
oferece. Contudo, este trabalho tem como objetivo mostrar e verificar a diversidade cultural nos museus.

Palavras-Chave: Cultura; Diversidade; Museu.

INTRODUÇÃO

Desde o início de sua história, após a colonização europeia, o Brasil é marcado pela 

extensa diversidade cultural.

A diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. 

A cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo os quais são transmitidos 

de geração em geração.

Como elementos culturais representativos de um determinado povo destacam-se: língua, 

crenças, comportamentos, valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, dentre 

outros.

O que diferencia uma cultura das outras são os elementos constitutivos, que 

consequentemente, compõem o conceito de identidade cultural.

Isso significa que o individuo pertencente a determinado grupo se identifica com os fatores 
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que determinam sua cultura.

A diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem. Esses fatores de 

identidade distinguem o conjunto dos elementos simbólicos presentes nas culturas e são eles 

que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos.

Muitos pesquisadores afirmam que o processo de globalização interfere na diversidade 

cultural. Isso porque há um intenso intercâmbio econômico e cultural entre os países, os quais 

muitas vezes, buscam a homogeneidade.

A “Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural” foi aprovada em 

2001 por 185 Estados-Membros. Ela representa o primeiro instrumento destinado a preservar e 

promover a diversidade cultural dos povos e o diálogo intercultural.

Importa referir que a diversidade é reconhecida como “herança comum da humanidade”.

Apesar do processo de globalização, que busca a mundialização do espaço geográfico 

– tentando, através dos meios de comunicação, criar uma sociedade homogênea – aspectos 

locais continuam fortemente presentes. A cultura é um desses aspectos: várias comunidades 

continuam mantendo seus costumes e tradições.

O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade 

cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os 

primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, 

japoneses, alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. 

Aspectos como a culinária, danças, religião são elementos que integram a cultura de um povo.

As regiões brasileiras apresentam diferentes peculiaridades culturais. No Nordeste, a 

cultura é representada através de danças e festas como o bumba meu boi, maracatu, caboclinhos, 

carnaval, ciranda, coco, reisado, frevo, cavalhada e capoeira. A culinária típica é representada 

pelo sarapatel, buchada de bode, peixes e frutos do mar, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo 

de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre 

tantos outros. A cultura nordestina também está presente no artesanato de rendas.

O Centro-Oeste brasileiro tem sua cultura representada pelas cavalhadas e procissão do 

fogaréu, no estado de Goiás; e o cururu em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A culinária é de 

origem indígena e recebe forte influência da culinária mineira e paulista. Os pratos principais são: 

galinhada com pequi e guariroba, empadão goiano, pamonha, angu, cural, os peixes do Pantanal 

– como o pintado, pacu e dourado.
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As representações culturais no Norte do Brasil estão nas festas populares como o círio 

de Nazaré e festival de Parintins, a maior festa do boi-bumbá do país. A culinária apresenta uma 

grande herança indígena, baseada na mandioca e em peixes. Pratos como otacacá, pirarucu de 

casaca, pato no tucupi, picadinho de jacaré e mussarela de búfala são muito populares. As frutas 

típicas são: cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola, buriti.

No Sudeste, várias festas populares de cunho religioso são celebradas no interior da região. 

Festa do divino, festejos da páscoa e dos santos padroeiros, com destaque para a peregrinação 

a Aparecida (SP), congada, cavalhadas em Minas Gerais, bumba meu boi, carnaval e peão de 

boiadeiro. A culinária é muito diversificada, os principais pratos são: queijo minas, pão de queijo, 

feijão tropeiro, tutu de feijão, moqueca capixaba, feijoada, farofa, pirão, etc.

O Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e, principalmente, 

alemães e italianos. Algumas cidades ainda celebram as tradições dos antepassados em festas 

típicas, como a festa da uva (cultura italiana) e a oktoberfest (cultura alemã), o fandango de 

influência portuguesa e espanhola, pau de fita e congada. Na culinária estão presentes: churrasco, 

chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado (cozido de carne em uma panela 

de barro) e vinho.

A cidade e o Estado de São Paulo abrigam diversos museus, que pela sua importância 

histórica, cultural, arquitetônica, ambiental e afetiva, são considerados patrimônios do Estado e 

dessa forma são conservados e mantidos para benefício cultural da população.

Como a cidade mais cosmopolita do Brasil, São Paulo esbanja cultura. E os diversos 

museus reforçam isso. De arte moderna a tecnologia, passando pela História da Imigração e até 

Arte Sacra, visitar os museus em São Paulo é um roteiro à parte para quem quer conhecer um 

pouquinho da diversidade que a cidade oferece.

Contudo, este trabalho tem como objetivo mostrar e verificar a diversidade cultural nos 

museus.

MUSEUS E SUAS DIVERSIDADES

Oficinas de Cultura Casa Mario de Andrade e Oswald de Andrade – Inaugurada em agosto 

de 1990, no bairro da Barra Funda, o endereço abriga a antiga casa do escritor e intelectual 

Mário de Andrade, um dos principais ideólogos do movimento modernista e da Semana de Arte 
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Moderna, em 1922. É uma oficina temática, com programação voltada para áreas específicas do 

texto e da literatura.

O Acervo do Museu de Arte Sacra – Está instalado no Mosteiro da Luz, que data de pelo 

menos 1583, quando se tem notícia de uma ermida (pequena capela) nos Campos do Guarepe, 

atual Avenida Tiradentes, no coração da cidade de São Paulo. O Mosteiro da Luz é um dos 

mais importantes monumentos da arquitetura colonial paulista, construído em taipa de pilão, raro 

exemplar remanescente na cidade, e abriga a Ordem das Irmãs Concepcionistas, que vivem em 

clausura no andar superior.                

O Mosteiro da Luz é famoso por produzir as “pílulas de Frei Galvão” - também guarda um 

museu em São Paulo interessante para se visitar. O acervo contém quatro mil peças da coleção 

iniciada pelo arcebispo dom Duarte Leopoldo e Silva, o primeiro da cidade, sendo que cerca de 

mil delas estão dispostas na exposição.

 Uma das principais atrações é o presépio de Natal, que inclui figuras do cotidiano de uma 

aldeia italiana, além da Sagrada Família e os 3 reis magos. O presépio foi trazido ao Brasil pelo 

próprio Francisco Matarazzo.

 A Pinacoteca do Estado é o mais antigo museu em São Paulo, e também um dos mais 

importantes, a Pinacoteca é uma visita obrigatória. Principalmente para quem valoriza a arte.

O acervo conta com 5 mil obras, do século XIX a artistas contemporâneos, incluindo nomes 

como Rodin, Victor Brecheret,  Anita Malfatti e outros. Sem contar as exposições temporárias. 

A Pinacoteca fica na Praça da Luz, 2, bem em frente à Estação da Luz do metrô. Você também 

pode  

Para os fãs do esporte, o Estádio do Pacaembu tem um Museu do Futebol: um espaço 

com toda a história de esporte e das Copas do Mundo. Nesse espaço, até a arquitetura original 

do estádio preservada. O visitante também pode interagir com a exposição, que tem conteúdos 

de áudio e vídeo. O Museu do Futebol conta com algumas exposições temporárias 

O Museu Museu Afro Brasil recupera quase 400 anos de história, desde a chegada dos 

primeiros africanos ao Brasil. O resultado é um acervo que mistura cinema, fotografia, música, 

dança e teatro, tudo com o objetivo de preservar essa cultura.

O MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. O acervo contém cerca de 5 mil obras 

de arte moderna e contemporânea, que variam de Candido Portinari a Vik Muniz, passando por 

Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Também conta com trabalhos de artistas estrangeiros, como 
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Miró e Picasso.

 E ainda a arte do século XX é o Museu de Arte Contemporânea – MAC, que fica no campus 

central da USP. No acervo, estão cerca de 8 mil obras assinadas por artistas como Picasso, 

Kandinsky, Henry Moore e Miró. O espaço também tem uma biblioteca, onde são realizados 

vários cursos e workshops. Muitos deles entre as disciplinas curriculares ou de extensão para 

alunos da Universidade.

 Em Acari, no Rio Grande do Norte, a figura do vaqueiro ganhou um museu, cujo acervo inclui 

fotos, vestuário e objetos de trabalho. O local também abriga a Escola de Jovens Sanfoneiros, 

em que literatura, música e história do sertão são os grandes temas inspiradores dos trabalhos 

desenvolvidos pelos artistas.

As santas e imagens atribuídas ao Mestre de Angra e ao Mestre Bolo de Noiva, importantes 

escultores do estado do Rio de Janeiro, são algumas das peças que podem ser conhecidas no 

Museu de Arte Sacra de Paraty, que reabriu as portas na Igreja de Santa Rita, em junho de 2015, 

após ampla obra de restauração.

Mais ao Sul, no município de Xanxerê (SC), autodenominado “Capital Estadual do 

Milho”, há um pequeno museu que mostra os antigos métodos de trabalho do cultivo do milho. 

Decorado com fotos, objetos e documentos antigos, remonta parte da história dos colonizadores 

e agricultores do município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de 2002 as políticas culturais, sobretudo do governo federal foi a de valorização 

das comunidades tradicionais no sentido de entendê-las como patrimônio imaterial. A partir desse 

entendimento, torna-se imperiosa a preservação e divulgação das memórias desses grupos e 

comunidades. E mais do que isso estender esse preceito para valorização da diversidade cultural.

Hoje muito se fala em valorização da diversidade cultural, mas é  preciso tomar cuidado com 

a expressão “diversidade cultural”, pois ela pode levar a uma noção romântica e a confinamentos 

das comunidades à sua própria história. Uma espécie de cristalização de seu passado.  

O enfrentamento crítico da questão sugere que se vá além da postura que confina a di-
versidade cultural ao passado, às tradições ou às culturas populares. Demanda também 
a superação de uma curiosa prática, na qual, em nome de sua proteção, se vê reforçada 
a preservação de fundamentalismos de matizes as mais distintas. (MARTÍN-BARBERO: 
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2009, p.52)

Portanto a diversidade cultual nos Museus, resgata a pessoa ao longo de sua trajetória 

histórica. A partir de sua metodologia de história oral e práticas de disseminação dos conteúdos 

produzidos, o Museu vem buscando evidenciar no passado dos grupos ou das pessoas as 

experiências vividas. E, ao evidenciar as experiências vividas, podem-se abrir caminhos para 

as questões, expectativas e desafios que se colocam no presente para as próprias pessoas, os 

próprios grupos, comunidades, coletivos, redes. 

É a partir desse horizonte que podemos entender a diversidade cultural: “como construção, 

assumindo um papel de fonte de dinamismo social e econômico, capaz de enriquecer a condição 

humana no século XXI e suscitar novas relações entre memória, a criatividade e a inovação”.

Para Jesus Martín Barbero (2009), diversidade cultural hoje significa alteridade e 

multiculturalidade, sendo que a  alteridade indica agora o desafio das culturas diferentes da 

hegemônica; o que para ele é impossível sem se fazer o vínculo da diferença com a desigualdade 

social e a discriminação política, ou seja, colocando em primeiro plano a indispensável ligação 

entre direitos culturais e sociais. Interculturalidade no sentido de que a comunicação é dimensão 

constitutiva da vida cultural, o que é acentuado hoje, quando algumas das transformações 

culturais mais decisivas que estamos vivendo provêm das mutações que a rede tecnológica da 

comunicação atravessa, mutações que, ao afetar a percepção que as comunidades culturais têm 

de si mesmas, de seus modos de construir as identidades.

A diversidade cultural traz em si a questão das identidades ou da identidade dos grupos, 

comunidades, pessoas. O que implica que, para ser reconhecidos, precisamos contar o nosso 

relato, pois não existe identidade sem narração, já que esta não é somente expressiva, mas 

sim construtiva do que somos. Para que a pluralidade das culturas do mundo seja politicamente 

considerada, é indispensável que a diversidade de identidades possa ser contada, narrada.
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ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS ANTES E DURANTE O MOVIMENTO MATEMÁTICA 
MODERNA NO BRASIL

WILIAN FAIAS DA SILVA

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de fazer uma análise sobre livros didáticos no uso de teorias dos conjuntos no ensino de 
matemática antes e e durante o movimento da matemática moderna. 

Palavras-Chave: Educação; Ensino; Didática; Matemática; Livros didáticos de matemática; Matemática moderna.  

INTRODUÇÃO 

 

O movimento da matemática moderna (MMM), no Brasil, foi um evento que trouxe 

inovações no ensino da matemática em nosso país, assim como na produção de livros didáticos 

de matemática, mas não sabemos até que ponto estas inovações aconteceram, como foram 

adotadas, quais foram as inovações, se as inovações da matemática moderna, foram adotadas 

ou não por todos autores de livros didáticos da época, e para melhor compreendermos faremos 

uma  abordagem, sobre a origem do MMM no Brasil, a produção de livros didáticos e os programas 

do ensino secundário e suas principais reformas, e analisaremos os livros didáticos do ensino 

secundário, de alguns autores de livros didáticos, antes do MMM, considerando o período entre 

os anos de 1950 e 1960, e durante o MMM, considerando o período entre os anos de 1960 e 

1975. Os autores que terão livros analisados no período antes do MMM, serão Osvaldo Sangiorgi, 

Ary Quintela, Carlos Galante em co-autoria com Osvaldo Marcondes dos Santos, e no período 

durante o MMM, serão os autores, Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, Carlos Galante, e Miguel 
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Assis Name. Analisaremos nas obras como era o uso da teoria dos conjuntos na apresentação 

dos números naturais, considerando as relações de ordem, definição de número, além das 

operações de adição e subtração e suas propriedades, verificaremos também se os livros 

estavam de acordo com os programas de ensino considerados pela legislação na época, o uso 

de imagens, e como as mesmas dialogam com o leitor, o número de cores distintas, na capa e 

interior do livro, a existência ou não de um responsável pela produção editorial do livro, o número 

de páginas e palavras por página, dimensões das páginas , se as margens eram estreitas ou 

largas, os exercícios e suas localizações, assim como a existência ou não de suas respectivas 

resoluções ou respostas, e quanto a linguagem, usada pelo autor na explanação dos assuntos, 

ser: rebuscada, simples, pessoal, impessoal, ou jornalística. Faremos um comparativo entre as 

obras analisadas de um autor antes e durante o MMM, onde evidenciaremos as diferenças, 

quando ocorrerem, a fim de destacar as possíveis inovações ocorridas. E a seguir faremos 

um comparativo entre as obras dos autores analisados antes do MMM e também dos autores 

analisados durante o MMM, destacando similaridades e diferenças, nos itens analisados, a fim 

de destacar as possíveis inovações ocorridas.

ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS ANTES E DURANTE O MOVIMENTO MATEMÁTICA 

MODERNA NO BRASIL

Neste artigo serão feitas análises de livros didáticos antes e durante o MMM no Brasil, dos 

autores Ary Quintela, Osvaldo Sangiorgi, Carlos Galante e Miguel Assis Name, e consideraremos 

como período antes do MMM entre as décadas de 1950 e 1960, e como período durante o MMM 

entre os anos de 1960 e 1975. Faremos uma análise tridimensional dos livros que segundo 

proposto por (Schumbring, 1987b, p. 45):
• a primeira dimensão consiste em analisar as mudanças nas várias edições de um livro-
-texto escolhido como ponto de partida, por exemplo um livro didático de álgebra ou de 
aritmética;

•  a dimensão seguinte consiste em encontrar mudanças correspondentes em outros li-
vros-texto integrantes da mesma oeuvre, por meio do estudo das partes que lidam com 
campos conceituais relacionados, como por exemplo geometria algébrica, trigonometria 
etc.;

• a terceira dimensão relaciona as mudanças nos livros didáticos a mudanças no contexto: 
mudanças no programa de ensino, decretos ministerias, debates didáticos, evolução da 
matemática, mudanças na epistemologia etc.  
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Analisaremos como se deu a utilização da teoria dos conjuntos na apresentação dos 

números naturais , citando informações das obras didáticas, como os programas de matemática 

antes e durante o MMM, editora, ano de publicação e edição, responsável pelo projeto editorial, 

tópicos abordados, número de cores da capa e interior do livro, uso das imagens, tamanho e 

número de páginas, linguagem: simples, rebuscada, pessoal, impessoal, direta ou jornalística, 

execicíos e respostas e suas localizações no livro, margens: largas ou estreitas.

OS PROGRAMAS DE MATEMÁTICA DO ENSINO SECUNDÁRIO ANTES E DURANTE O 

MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA NO BRASIL

O programa de matemática do ensino secundário sofreu alterações antes e durante o 

MMM no Brasil, e para compreendermos tais mudanças e também poder conhecer os programas 

de matemática pois serão um dos itens de análise nos livros didáticos a serem vistos, faremos 

um breve relato das reformas Francisco Campos, Capanema, Simões Filho e o quarto congresso 

de matemática em Belém do Pará no ano de 1962 e suas influências no programa do ensino 

secundário. 

Logo após a revolução de 1930, durante o governo provisório liderado por Getúlio Vargas 

foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública no qual Francisco Campos foi entitulado 

ministro, e promoveu uma reforma na educação nacional conhecida como reforma Francisco 

campos e tendo como principais medidas a criação do Conselho Nacional de Educação e a 

reorganização do ensino secundário e superior. A reforma do ensino secundário foi oficializada 

pelo Decreto nº 18.890, de 18 de abril de 1931, sendo ajustada e consolidada pelo Decreto nº 

21.2141, de 4 de abril de 1932 (BICUDO, 1942, p. 9-51). A reforma Francisco campos teve como 

principal medida:

O aumento da duração do ensino secundário, pois ele passou de cinco para sete anos de 
duração e foi dividido em dois ciclos. O primeiro ciclo, chamado “fundamental”, com um 
período de cinco anos, era um curso comum a todos os estudantes secundaristas e confe-
ria formação geral. A segunda fase do ensino secundário, o “ciclo complementar”, formado 
por dois anos, era propedêutico para o curso superior e apresentava um leque de três 
opções: “para os candidatos à matrícula no curso jurídico”, “para os candidatos nos cursos 
de medicina, farmácia e odontologia” e “para os candidatos nos cursos de engenharia ou 
de arquitetura” (BRASIL ..., 2007, p. 1-2).

Neste momento é importante citar que o desejo de reforma do ensino secundário de 
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matemática eram expressos internacionalmente, como no IV Congresso Internacional de 

Matemáticos, realizado em Roma, em 1908, quando foi criada a Comissão Internacional de 

Ensino da Matemática (Comission Internationale de l’Enseignement Mathématique – CIEM),  

(SCHUBRING, 1999). E no Brasil haviam professores simpatizantes que defendiam as propostas 

internacionais até então na época consideradas modernas, como mudanças no currículo e 

metodologia de ensino de matemática, entre eles o professor Euclides de Medeiros Guimarães 

Roxo, que em 1925, foi nomeado interinamente Diretor do Externato do Colégio Pedro II e 

permaneceu no cargo até 1930, quando assumiu a diretoria do Internato, em um momento que 

segundo Miorim (1998) o Colégio Pedro II era referência para o ensino secundário do país, e 

que a partir da reforma Francisco Campos teve seus programas tornados como oficiais em todo 

território nacional, e neste contexto os programas de 

matemática, assim como suas orientações didáticas em todo país, sofreram influências dos 

movimentos internacionais de reforma do ensino, pois Euclides Roxo naquele momento aplicava 

inovações no ensino de matemática no Colégio Pedro II, como o ensino de matemática de acordo 

com as necessidades das outras disciplinas, a subordinação da finalidade do ensino às diretrizes 

culturais da época e a unificação dos cursos aritmética, álgebra, geometria e trigonometria, em 

uma disciplina única sob a denominação de Matemática. No ano de 1942 Gustavo Capanema era 

o ministro da educação e saúde e começou a elaborar mudanças no ensino secundário que viria 

ser chamada de Reforma Capanema, que preservaria a divisão do ensino secundário em dois 

ciclos, assim como na reforma Francisco Campos, sendo o primeiro ciclo composto pelo curso 

ginasial e o segundo ciclo por cursos paralelos, o clássico e o cientifico, e desta forma novamente 

os programas de matemática seriam revistos no segundo ciclo, tendo como organizador Gustavo 

Capanema, através do decreto-lei de nº 4.244, de 9 de abril de 1942,e vigorando até 1961, com 

a aprovação da Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, lei 4.024, de dezembro de 1961.  

No ano de 1951 o ministro da educação Simões Filho através da Portaria Ministerial nº 

966, de 2 de Outubro de 1951, reorganizou os programas de conteúdos do ginásio e colégio, 

ou seja uma nova reforma no ensino secundário, que tiveram seus programas revistos por 

comissões de professores do Colégio Pedro II. A reforma tinha como objetivo simplificar os 

programas de ensino, e no caso da disciplina de matemática foi estabelecido um programa 

mínimo, e orientações metodológicas que todas instituições publicas ou particulares no âmbito 

nacional deveriam cumprir. Na tabela 1 estão descritos os assuntos relativos ao programa mínimo 
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de matemática.

TABELA 1 -  O programa mínimo de matemática para o ensino ginasial, e colegial: 

Clássico E Científico.

Séries Curso Ginasial Curso colegial
Clássico e Científico

1ª

Números inteiros, operações 
fundamentais, números relativos. 
Divisibilidade aritmética, números 
primos. 
Números fracionários, 
Sistema legal de unidades de 
medir, unidades e medidas 
usuais. 

Noções sobre o cálculo aritmético 
aproximado, erros. 
 Progressões. 
 Logaritmos.
 Retas e planos, superfícies e poliedros 
em geral, corpos redondos usuais, 
definições e propriedades, áreas e 
volumes. 
 Seções cônicas, definições e 
propriedades fundamentais.

2ª

Potências e raízes, expressões 
irracionais. 
Cálculo literal, polinômios. 
Binômio linear, equações e 
inequações do 1º grau com uma 
incógnita, sistemas lineares com 
duas incógnitas.  

Análise combinatória simples. 
Binômio de Newton. 
 Determinantes; sistemas lineares.  
Noções sobre vetores; projeções; 
arcos e ângulos; linhas e relações 
trigonométricas. 
 Transformações trigonométricas em 
geral; equações trigonométricas simples. 
 Resolução trigonométrica de triângulos.

FONTE: Internet. 

Conforme previsto na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, prevista 

na constituição de 1934 e somente aprovada em 20 de dezembro de 1961, na qual continha 

a descentralização e criação dos sistemas estaduais, permitindo os debates sobre o currículo 

escolar com os demais estados brasileiros, foi aprovado no ano de 1962, no quarto congresso 

brasileiro de ensino da matemática, realizado em Belém, estado do Pará, um novo programa de 

matemática para a escola secundária, chamado  “Assuntos mínimos para um moderno programa 

de matemática”, elaborado e apresentado ao congresso pelo GEEM, que a partir deste momento 

norteou muitas das produções de livros didáticos quanto a conteúdos e orientações didáticas. A 

tabela 2 a seguir contém os programas de conteúdos do novo programa “Assuntos mínimos para 

um moderno programa de matemática”.

E para as análises dos livros didáticos a seguir, consideraremos o programa mínimo no 

período antes do MMM, aprovado na reforma Simões Filho através da Portaria Ministerial nº 
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966, de 2 de Outubro de 1951, e o programa assuntos mínimos para um moderno programa de 

matemática para o período durante o MMM, aprovado no quarto congresso de matemática em 

1962.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento da matemática moderna no Brasil, aconteceu sem o planejamento necessário, 

o que acarretou aceitação ou rejeição as propostas da matemática moderna, e isto, foi observado 

entre os autores de livros didáticos que adicionaram ou não, as propostas da MM em suas obras. 

Em nossa análise aos livros dos autores, Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, e Carlos Galante em 

co-autoria com Osvaldo Marcondes dos Santos, no período antes do MMM, verificamos que 

os livros estavam de acordo com o programa mínimo, estabelecido na reforma Simões Filho, 

conforme Portaria Ministerial nº 966, de 2 de Outubro de 1951, mostrando uniformidade quanto 

aos conteúdos do programa de ensino e obediência a legislação vigente, o mesmo não ocorre 

com os livros dos autores, Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, Carlos Galante e Miguel Assis Name, 

no período durante o MMM, onde Name e Sangiorgi seguem as recomendações do programa 

assuntos mínimos, aprovado em 1962 no quarto congresso do ensino da matemática, Quintela 

seguiu parcialmente e Galante não seguiu, o que fundamenta um pouco mais a nossa afirmação 

de que o MMM, não foi homogêneo em todo território nacional, pois haviam consumidores que 

optavam pela compra do livro de autores que não adotaram em suas obras as propostas da 

MM. As inovações relacionadas a matemática moderna estão relacionadas ao uso da teoria dos 

conjuntos e as estruturas matemáticas, e as novas orientações pedagógicas, na explanação 

dos assuntos e exercícios, que estão evidentes nos livros de Sangiorgi e Name, onde foram 

destinados um capítulo, para definições básicas de teoria dos conjuntos, como, representação, 

operações e relações entre conjuntos, que serviram de apoio para o desenvolvimento de assuntos 

posteriores dos livros. Sangiorgi e Quintela produziram seus livros pela editora Nacional, e este 

fato não influenciou a forma como Quintela desenvolveu sua obra, pois praticamente manteve 

os mesmos assuntos do período antes do MMM, acrescentando apenas a representação de 

conjuntos por chaves, não definindo operações e relações entre conjuntos, e tanto Quintela e 

Sangiorgi, no prefácio de seus livros, mencionavam que seguiam o programa assuntos mínimos. 

O livro analisado de Galante durante o MMM não continha noções de teoria dos conjuntos, e aqui 
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é interessante destacar, que Galante e Name produziram seus livros pela editora do Brasil, com 

Name produzindo suas obras no inicio da década de 1970, com um trabalho muito parecido com 

o de Sangiorgi, ou seja, o desenvolvimento do livro quanto as propostas da MM, estavam muito 

mais ligadas ao autor e suas opiniões, do que propriamente a editora. Observamos nas obras 

analisadas no período antes do MMM, o uso de poucas imagens, onde apenas o livro de Quintela 

continha algumas figuras, o número de cores distintas no interior dos livros, eram sempre duas, 

o preto da grafia e o branco da folha, e as capas apresentavam de três a seis cores distintas, e 

no período durante o MMM, todos os livros contêm figuras e mais do que duas cores distintas, 

em seu interior, as capas com cinco a seis cores distintas, mas estas diferenças entre as obras 

analisadas nos dois períodos, não se relacionam com as inovações propostas pela MM, e segundo 

Miorim (2005), os anos 1960 marcaram também um momento de modernização do setor editorial 

brasileiro. Essas mudanças dizem respeito as dimensões dos livros, à sua encardenação, à 

qualidade de impressão, ao uso de cores e recursos visuais. E nesse contexto que surgem os 

livros didáticos que iriam difundir as idéias da matemática moderna, Miorim (2005). Apesar do 

uso de cores e recursos visuais não se relacionarem com as novas propostas da MM, foram um 

grande facilitador na explanação dos assuntos, principalmente na representação de conjuntos 

por diagramas, e na utilização de figuras para contextualizar a representação dos elementos de 

um conjunto, na explanação dos assuntos e exercícios, o que se destaca nos livros de Name e 

Sangiorgi, no livro de Galante facilitaram a esquematização e contextualização da resolução dos 

problemas de visualização, já no livro de Quintela aparecem na explanação dos assuntos, e na 

maior parte das contextualizavam situações que representavam conjuntos. 
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