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PREFÁCIO
A obra apresentada é composta por uma série de pesquisas desenvolvidas no campo da educação, permeando por diferentes áreas que
se ligam a temática. Serão apresentados ensaios de cunho bibliográfico
e de pesquisa de campo envolvendo discussões na Educação Básica e
no Ensino Superior, discutindo temáticas de necessidade para o melhor
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
As pesquisas aqui trazidas envolvem discussões nas seguintes
áreas: educação em espaços não-formais, formação docente, ensino
remoto, educação especial, literatura infantil e infantojuvenil, alfabetização e letramento, ludicidade, ensino de filosofia, Educação Infantil,
Educação no/do Campo e ensino de matemática.
Esperamos que essa obra contribua com a disseminação da
pesquisa na área da educação por meio da abordagem de diferentes
temáticas necessárias para o bom desenvolvimento da área, despertando o interesse pelo campo de estudo e a necessidade de aprimorá-lo cada vez mais!
Cordialmente,
Manoel Augusto Polastreli Barbosa
Pedro José Garcia Júnior
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Educação Não-Formal
e seus espaços
na concepção/formação
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INTRODUÇÃO
A Educação Não formal e os espaços não-formais são temáticas
que vêm sendo discutidas na literatura atual, sendo ressaltados como
importantes instrumentos auxiliares ao processo de ensino-aprendizagem na Educação Formal: a escola.
O desenvolvimento da Educação Não-Formal e o uso dos espaços que a compreendem também se concentram como metodologias
transversais para os diferentes componentes curriculares da Educação Básica, considerando que conseguem abarcar miríades conhecimentos e temáticas. Entretanto, percebe-se que tais ambientes, assim
como tal modalidade de ensino, são pouco utilizadas pelo ambiente
escolar, considerando que sua implementação não é consolidada no
currículo escolar e não faz parte do processo de formação de professores (QUEIROZ et al., 2011), precisando, desse modo de uma atenção
especial do campo de pesquisa quanto à presença de tais temáticas
na formação inicial de professores, formação continuada, a fim de se
obter um conhecimento mais amplo do assunto, assim como sua valorização para inserção na prática pedagógica.
Marandino et al. (2004) ao realizar uma pesquisa com estudiosos da área da Educação Não formal e espaços não formais, buscando
reconhecer o conceito dado pelos pesquisados sobre tais temáticas,
verificou a falta de uma linguagem que fosse dada em comum entre
os mesmos, da qual seria facilitadora da compreensão das práticas
desenvolvidas nesse campo de pesquisa.
Para tanto, serão pontuados os seguintes objetivos específicos:
a.
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Averiguar a Educação Não formal e os espaços não formais na
formação inicial dos professores entrevistados.
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b.

Verificar se entre os cursos de capacitação escolhidos encontram-se temáticas voltadas para a Educação Não formal e os
espaços não formais.

c.

Reconhecer o conhecimento dos professores sobre a Educação
Não formal e os espaços não formais.

Trata-se de uma pesquisa de cunho quali-quantitativo, a metodologia adotada foi pesquisa de campo, usando como instrumento de
coleta de dados um questionário aplicado aos professores das duas
escolas participantes.

A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
Discussões acerca da formação inicial de professores são frequentes, traçando uma trajetória de reivindicações que se estende por
décadas devido à busca incessante pela melhoria da qualidade da
educação pública brasileira (SCHEIBE, 2008).
Um dos pontos que mais se concentram nesse campo é o delineamento do sistema nacional de formação de professores, este, considerado um importante marco para que a organização nacional para
a formação e a profissionalização do magistério seja dada de maneira
efetiva (SCHEIBE, 2008).
Tais discussões acontecem a partir de uma visão empirista de
formação de professores que considerava necessário apenas o domínio de conteúdo que deve ser ensinado, concebendo a compreensão
de docência se daria por meio da observação de professores que possuíssem maior experiência (SCHEIBE, 2008).
Gatti e Barreto (2009) corroboram com as falas de Scheibe ao
também destacarem a legislação que baseia a formação docente, mas
S U M Á R I O
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ainda apontam facetas impactantes no processo formativo as características e currículos presentes nos cursos de formação inicial (tanto
na modalidade presencial, quanto a distância), os diferentes modelos
de formação utilizados por administrações públicas, o perfil vigente de
professores e de cursistas de licenciatura, questões voltadas à formação continuada dadas nas redes de ensino, e ainda aspectos que se
relacionam ao plano de carreira e salário dos profissionais.
Todos esses aspectos acima ressaltados revelam a dificuldade
que a formação de professores vem enfrentando, considerando que há
décadas atrás, este profissional tinha consigo uma identidade social
de vocação, uma função privilegiada no contexto cultural, e na atualidade é exigido que sua prática seja embasada em saberes científicos
e incluído em um intenso processo de desprestígio (FRANCO, 2008).
Juntamente a tal fato, percebe-se uma realidade de clientela com
novas características: uma diversidade de indivíduos, oriundos de diferentes demandas sociais, fazendo com esse processo formativo venha
sendo presente em profundas e complexas reflexões sobre as necessidades e demandas que essa formação necessita (FRANCO, 2008).
Em complementariedade, as exigências voltadas à atuação de
professores tornam-se cada vez mais intensa na Educação Básica,
fazendo com que a discussão acerca da formação de professores assuma um nível de importância ainda maior (GATTI et al., 2009). A autora
anteriormente citada destaca algumas características que ainda assolam a formação inicial de professores, tais como:
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•

Fragmentação dos currículos dos cursos de graduação;

•

Ementas com abordagens de cunho superficialmente descritivo,
sem o objetivo de assimilar teoria e prática;
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•

Disciplinas voltadas à formação profissional específica com
ementas que buscam tratar “o porquê” de serem ensinadas, mas
“o quê” e “como” ensinar tratados de forma muito superficial;

•

Baixa proporção de tempo dedicado às disciplinas voltadas à
formação profissional específica da área (30%) e maior tempo
dedicado para outras disciplinas ofertadas nas instituições de
formação (70%);

•

Ementas nas disciplinas de formação profissional com fortes enfoques sociológicos, psicológicos, mas com baixa relação com
as práticas educacionais.

Corroborando com a discussão, Pimenta e Lima (2004) destacam
que as lacunas deixadas na formação inicial de professores resultam em
elevada quantidade de professores que apresentam uma compreensão
muito simplificada de sua prática pedagógica, apresentando-se preocupados e sentindo-se despreparados para atuarem como docentes.
Sendo assim, há uma necessidade relevante de mudança na
formação desses profissionais a fim de serem superados os problemas que a assolam, fazendo com que o processo de reestruturação
curricular seja cada vez mais discutidos nas universidades, objetivando
a garantia de uma formação de qualidade para os docentes (RAZUCK;
ROTTA, 2014).
Em um recorte particular, Gatti (2010) mostra que a Educação
Não formal, desenvolvida em espaços não formais, poucas vezes é
ofertada através de disciplinas optativas, tópicos ou projetos especiais
nos cursos de formação inicial de professores, e ainda assim, quando
disponíveis, não subsidiam para a prática docente por meio de uma
construção que integrada ao conhecimento de forma eficiente.
Silva (2014), por sua vez, discute sobre formação inicial de professores destacando a necessidade de maiores discussões sobre o
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ensino de ciências a fim de que se desenvolva a criticidade quanto a
diversificação de estratégias utilizadas, dentre elas as atividades em
espaços não formais.
Entretanto, esses espaços nem sempre são utilizados, pois de
acordo com Pinto e Figueiredo (2010) os currículos das instituições educacionais são, na maioria das vezes, fragmentados e de tamanha rigidez, não auxiliando na necessidade de expansão das experiências de
ensino de aprendizagem para além das temáticas desenvolvidas por
meio das diferentes áreas de conhecimento, estas que já possuem uma
tradição na composição do contexto escolar nas disciplinas específicas.
Desde modo, os próximos capítulos desse estudo buscam discutir o contexto no qual permeia a Educação Não formal, e posteriormente,
os espaços não formais que também se destacam nesse cenário.

O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO NÃOFORMAL E DE SEUS ESPAÇOS
No final dos anos 60 e início dos anos 70 do século XX, diferentes discussões sobre a educação com algumas propostas gerais vão
surgindo, decorrente da necessidade de que a mesma fosse dada no
mundo e em seu estado real, considerando que a escola em sai já não
podia continuar sendo a única responsável pela educação (TRILLA;
GHANEN; ARANTES, 2008).
Nessa perspectiva teórica, surge o discurso reformista da crise
da educação, trazendo críticas radicais à instituição escolar, envolvendo questões sociais, políticas e econômicas, onde pontuam um “paradigma da reprodução”, trazendo a necessidade de novas discussões
sobre como a educação deveria ser desenvolvida na/para a sociedade
(TRILLA; GHANEN; ARANTES, 2008).
S U M Á R I O
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Autores da área passam a discutir que a Educação Formal por
si só não conseguia abarcar as diferentes informações que emergiam/
emergem constantemente no mundo, considerando a necessidade do
estabelecimento de parcerias e o uso de diferentes espaços para que
a formação oferecida para os alunos seja dada de modo mais contextualizado (CASCAIS; FACHÍN-TERÁN, 2011).
Nessa seara, novas discussões vão surgindo, assim como novos conceitos que vão abrindo caminhos para novos campos, meios,
instituições e recursos educacionais para que uma “educação permanente” seja uma forma de abranger todas, ou se quer a maior parte,
das necessidades que se permeava, e que a educação fosse dada
de forma constante, sempre, fato que a escolarização por si só já não
daria mais conta (TRILLA; GHANEN; ARANTES, 2008).
Desse modo, Trilla, Ghanen e Arantes (2008) coloca que a educação passa a se configurar em três modalidades pedagógicas: a
Educação Formal, a Não formal e a Informal. Essa tríade configura-se
em uma conjectura conjunta, que, quando articuladas, constituem-se
em uma somatória que impacta diretamente na formação do indivíduo (GOHN, 2014).
Esses termos surgiram na América Anglo-Saxônica e diferentes
fatores decorrentes da Segunda Guerra Mundial foram responsáveis
por essa crise no sistema educacional iniciada em países de primeiro
mundo, dentre eles destacam-se
a) os sistemas escolares não conseguiam atender a grande
demanda escolar, b) os sistemas escolares não cumpriam seu
papel em relação à promoção social e, c) a não formação de
recursos humanos para as novas tarefas que surgiam com a
transformação industrial. Com isso ocorreu de um lado, a exigência de um planejamento educacional e de outro, a valorização de atividades e experiências não escolares, tanto ligadas
à formação profissional quanto à cultura geral (FÁVERO, 2007
apud CASCAIS; FACHÍN-TERÁN, 2011, p. 2).
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Para se compreender a diferença entre essa tríade, autores
como Gohn (2006), Trilla, Ghanen e Arantes (2008), Gohn (2014) aprofundam-se nessa discussão utilizando de vertentes que permeiam em
cada uma de suas realidades.
Gohn (2006) cita a Educação Formal como aquela que se desenvolve no espaço escolar, possuindo conteúdos que acompanham o currículo vigente. Coombs (1974 apud TRILLA; GHANEN; ARANTES, 2008)
complementa que esse tipo de educação é altamente institucionalizado,
definido de maneira cronológica e estabelecida sobre uma estrutura hierárquica, indo desde os primeiros anos da escola até a universidade.
Quanto a Educação Informal, a autora coloca como aquela que
é desenvolvida no processo de socialização, através de convívios
familiares, entre amigos, acarretada de valores e culturas próprias
(GOHN, 2006).
A Educação Não-Formal, por sua vez, é pontuada como aquela
que é desenvolvida fora do marco institucional da escola, distanciando-se de procedimentos escolares convencionais (TRILLA; GHANEN;
ARANTES, 2008). É considerada como aquele que se aprende na vida
a partir do compartilhamento de experiências, desenvolvidas em diferentes espaços e ações em grupo (GOHN, 2014).
Gohn (2014) ressalta que, por vezes, a Educação Não-Formal é
confundida com a Informal, porém a diferença marcante entre ambas é
a intencionalidade na ação que a Educação Não-Formal possui, onde
os sujeitos possuem uma vontade, um objetivo, procedimentos a serem seguidos para atingi-la. Enquanto a Informal ocorre no dia-a-dia
nas vivências, sem uma intencionalidade, um planejamento anterior,
ocorre no ato da socialização entre os indivíduos.
Na Educação Não-Formal, diferentes espaços são utilizados
para seu desenvolvimento, Jacobucci (2008) os define como Espaços
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Não-Formais de Educação. Nestes ambientes, são desenvolvidas atividades educativas, na maioria das vezes, voltadas para a divulgação
científica. A autora os distingue em espaços institucionalizados, no qual
são regulamentados e possuem uma equipe técnica que desenvolve as
atividades, e não-institucionalizados, como os espaços naturais ou urbanos que não possuem uma estrutura específica, mas são potenciais
para o desenvolvimento de atividades educativas. Como espaços institucionalizados, Jacobucci (2008, p. 56-57) exemplifica “Museus, Centros de Ciências, Parques Ecológicos, Parques Zoobotânicos, Jardins
Botânicos, Planetários, Institutos de Pesquisa, Aquários, Zoológicos,
dentre outros” e como espaços não-institucionalizados “teatro, parque,
casa, rua, praça, terreno, cinema, praia, caverna, rio, lagoa, campo de
futebol, dentre outros inúmeros espaços” (JACOBUCCI, 2008, p. 57).

METODOLOGIA
A pesquisa em questão é desenvolvida a partir de uma abordagem quali-quantitativa por buscar a compreensão das temáticas
“Educação Não-formal” e “Espaços Não-Formais” por 20 professores de duas escolas de Educação Básica, uma do município de Venda Nova do Imigrante – Espírito Santo (ES), e uma do município de
Conceição do Castelo – Espírito Santo (ES). A escolha desse tipo de
pesquisa se firma na necessidade de quantificar resultados, mas ao
mesmo tempo qualificá-los, buscando sentidos e interpretando as
respostas (FISCHER, 2006).
O estudo é considerado de caráter descritivo, objetivando “a
descrição das características de determinada população ou fenômeno
ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2007, p. 28).
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A pesquisa desenvolveu-se entre os meses de maio a setembro
de 2018, sendo realizada a seguinte divisão para o desenvolvimento
da mesma:
•

Maio e junho: estudo teórico e bibliográfico.

•

Julho e agosto: aplicação da pesquisa com base nos questionários.

•

Setembro: análise e discussão dos dados. Produção final.

O questionário é formado de 7 perguntas fechadas, onde buscou-se compreender o tempo de formação inicial dos professores participantes, a área de sua graduação, se realizou outra graduação e
de qual área é a mesma, se na formação inicial ou outra graduação
estudou sobre a Educação Não formal e os espaços não formais, se
realizou algum curso de aperfeiçoamento sobre alguma das temáticas,
se compreende o conceito de Educação Não formal e o conceito de
espaços não formais. Para as questões fechadas, foi utilizado de estatística descritiva (BARBETTA, 2012), discutindo os dados com base em
pesquisas que também abordam as questões pesquisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na primeira questão do questionário, perguntou-se sobre o tempo
no qual a formação inicial foi finalizada, verificando que a maior parte dos
pesquisados já possuem mais de 10 anos de finalização de seu curso
de graduação. Corroborando com esses dados, em estudos realizados
pelo MEC/INEP (2012), verificou-se uma maior proporção de professores
atuantes com mais de 10 anos de carreira docente, sendo que dos 100%
dos participantes, 63,6% enquadra-se nesse perfil, onde de 10 a 15 anos
há 27,2%, de 15 a 20 anos há 18,3% e mais de 20 anos há 18,1%.
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O segundo questionamento levantamento foi relacionado à área
de formação inicial dos participantes, verificando-se que a maior parte deles concentram-se no curso de Pedagogia. Dos 20 professores,
17 são licenciados em Pedagogia, 2 possuem licenciatura na área de
Linguagens e 1 licenciatura na área de Ciências da Natureza. Ao analisar o contexto dos cursos e características dos licenciados brasileiros, Gatti (2010) também verificou uma maior demanda nos cursos de
Pedagogia, totalizando um percentual de 37%, enquanto nas demais
licenciaturas haviam 40%.
Ao serem perguntados sobre possuir outro curso de graduação
além de sua formação inicial, averigua-se que dos 20 participantes, 8
possuem outra (s) licenciatura (s). Dos que possuem, 3 são formados no
curso de Licenciatura em Artes, 1 em Licenciatura em Artes e Filosofia, 1
em Licenciatura em História, 1 em Licenciatura em Pedagogia e Geografia, 1 em Licenciatura em Matemática e 1 em Licenciatura em Informática. Tais questões relacionam-se a expansão dos Programas Especiais
para Formação de Professores, oferecidos principalmente por instituições brasileiras (PASSOS; OLIVEIRA, 2008), a criação do Programa Pró-Licenciatura, no ano de 2005 e do Programa da Universidade Aberta do
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Brasil (UAB), no ano de 2006 (FREITAS, 2007), possibilitando com que
o número de matrículas em segundas licenciaturas fosse aumentado.
Outro fator que impacta esse ponto é a necessidade de professores habilitados em diferentes áreas no Brasil, e, verificando a proliferação das diferentes modalidades de cursos de formação de professores, profissionais das redes públicas optam pela busca de formações
dadas em menor tempo e com menores custos (MICHELS, 2006).
Ao se perguntar se na formação inicial ou outra graduação, foi
estudado sobre a Educação Não formal, verificou-se que dos 20 professores, 12 responderam que sim e 8 que não. Percebendo-se equidade
quando perguntados sobre a temática Espaços Não Formais, onde dos
também 20 professores, 12 responderam que sim e 8 que não.
Gatti (2010) destaca a baixa quantidade de cursos de formação
inicial que realizam aprofundamentos em determinadas áreas disciplinares, dentre elas, a autora cita a Educação Não-Formal, apontando
que quando ofertadas, são dadas através de disciplinas optativas, tópicos ou projetos especiais, porém não sendo passível de detecção
a predominância de subsídios voltados para a prática profissional de
modo propriamente dito, como um fator construído de modo integrado
a conhecimentos fundados.
Quanto aos Espaços Não-Formais, vale considerar a multiplicidade de ambientes como exposto por Jacobucci (2008) que podem
vir a ser utilizados e as diferentes contribuições que eles podem trazer para o processo de ensino aprendizagem (KRASILCHIK, 2008;
PRAXEDES, 2008; TRILLA; GHANEN; ARANTES, 2008; ROCHA; FACHÍN-TERÁN, 2010; CASCAIS; FACHÍN-TERÁN, 2011; QUEIROZ et
al., 2011), sendo então importante fazerem parte do processo de formação inicial de professores.
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Quando perguntados sobre a realização de algum curso de aperfeiçoamento ou especialização sobre a temática Educação Não-Formal,
um dos 20 participantes apontou já terem realizado um curso com esse
tema. Enquanto sobre a temática Espaços Não-Formais, nenhum dos
20 entrevistados realizou algum curso sobre o tema perguntado.
A busca pela formação continuada expressa-se como um elemento que auxilia o desenvolvimento formativo dos professores, considerando que a mesma vem a complementar a formação inicial, contribuindo para a conquista de autonomia tanto individual, quanto coletiva
(ROMANOWSKI; MARTINS, 2010). Desse modo, levando em conta a
importância da Educação Não formal e dos espaços não formais, tanto
para a formação docente, quanto para a atuação do professor, a busca
por tais aperfeiçoamentos constitui-se como um fator de importância.
Jacobucci (2008) pontua a necessidade de discussões e investimentos quanto a formação de professores que utilizam os espaços
não-formais, para que saibam articular seu uso a cultura científica, ao
conhecimento popular e ao conhecimento prévio do aluno, para que
assim novos conhecimentos sejam construídos e a divulgação científica seja desenvolvida de modo consciente e cidadã.
Na questão abaixo, questionou-se sobre qual seria a definição
que cada um dos participantes daria ao termo Educação Não formal.
Para as opões de respostas, utilizou os conceitos criados por Coombs
(1974) apud Trilla, Ghanen e Arantes (2008, p. 32-33). Por meio da questão, analisa-se que metade dos entrevistados compreende a conceituação correta de Educação Não formal: “Toda atividade organizada,
sistemática, educativa, realizada fora do marco do sistema oficial, para
facilitar determinados tipos de aprendizagem a subgrupos específicos
da população, tanto adultos como infantis”. Entretanto, a outra metade
escolheu o conceito de Educação Informal para definir Educação NãoFormal: “um processo, que dura a vida inteira, em que as pessoas adquirem e acumulam conhecimentos, habilidades, atitudes e modos de
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discernimento por meio das experiências diárias e de sua relação com
o meio”. Deste modo, nenhum dos profissionais marcou a definição de
Educação Formal “o ‘sistema educacional’ altamente institucionalizado,
cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado que vai dos
primeiros anos da escola primária até os últimos da universidade”.
Ao se analisar sobre o conhecimento quanto ao conceito de
espaços não formais, colocou-se como a segunda opção o conceito
correto da temática de acordo com Jacobucci (2008, p. 56), as demais opções correspondem a organizações voltadas para a Educação Formal. Nessa questão, verifica-se que quase a totalidade dos
participantes compreende o conceito de espaços não formais, “Instituições das quais o objetivo básico não é a Educação formal e locais
não-institucionalizados, tais como Unidades de Conservação, museus,
praças de ciência, mostras científicas, comunidades quilombolas, etc.”
onde apenas um dos participantes do estudantes assinalou a alternativa incorreta para a definição da temática indagada na questão que
apontava “Instituições educacionais da Educação Básica, tais como
escolas municipais, estaduais ou federais.” e nenhum dos participantes assinalou a outra opção incorreta “Instituições educacionais do Ensino Superior, tais como universidades, faculdades”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos referenciais e discussões aqui apresentados, considera-se a necessidade de um documento norteador para os cursos de
formação inicial no que se refere à estruturação curricular. A realidade
que permeia na formação docente atual, diante de uma realidade complexa como a vivida atualmente, exige das instituições de formação e
dos órgãos responsáveis pelas mesmas, medidas que compactuem
com um ensino público de qualidade.
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Como um ponto utilizado, por vezes, de maneira reparadora,
mas também de formação contínua, pontua-se aqui a importância da
formação continuada para a formação docente. Complementa-se a necessidade de que sua utilização seja bem planejada para que realmente faça sentido para esse processo formativo, e não apenas como uma
forma de elevação de nível profissional, apesar também de tal questão
ser essencial para a categoria.
Além disso, ressalta-se ainda uma melhor relação entre os diferentes tipos de educação, levando em conta que a Educação Formal
não consegue abarcar todo o processo formativo dos alunos, sendo assim, torna-se cada vez mais necessário uma estreita relação criada entre
os campos da Educação Formal, da Educação Não- Formal e da Educação Informal. Para que juntas, possam suprir o que falta em cada uma
devido as limitações que carregar em sua estrutura e funcionamento,
conseguindo assim abarcar, por meio dessa união, as principais questões que impactam diretamente no processo de formação dos alunos.
Gohn (2014) complementa a necessidade de diretrizes mais
gerais para que uma articulação entre a Educação Não formal e a
Educação Formal ocorra de fato, visando uma amplitude, e não que
seja apenas experimentada por algumas escolas. Não se deseja que
a Educação Não formal torne-se um complemento da educação formal, mas que a mesma seja reconhecida e possa ultrapassar essa
ideia de complementariedade, fortalecendo o processo de formação
da cidadania, assim como de uma cultura cidadã, emancipatória e
humanística (GOHN, 2014).
Quanto aos espaços não-formais, são evidentes as contribuições que podem trazer para o processo formativo do aluno quando
sua utilização é bem planejada. A diversidade de ambientes que estão
disponíveis é enorme, considerando que mesmo que os espaços institucionalizados não sejam acessíveis, os não institucionalizados podem
ser os que se encontram ao redor da própria escola.
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Voltando-se a parte prática da pesquisa e as informações obtidas
através da mesma, aponta-se que lidamos com um grupo que possui
uma formação inicial finalizada a um considerável espaço de tempo:
superior a 10 anos. Entretanto, boa tarde dos participantes, buscaram
realizar outros cursos de licenciatura para sua formação como docente.
A maior parte dos professores aponta ter estudado em seu
processo formativo sobre a Educação Não formal e os espaços não
formais, o que talvez justifica o fato de uma considerável parcela dos
participantes compreender o que são espaços não formais. Entretanto,
uma boa parte não reconhece o conceito de Educação Não formal,
confundindo o mesmo com a opção que descrevia o significado de
Educação Informal. Vê-se nesse contexto a necessidade de discussões sobre a temática não estarem firmadas apenas nas pesquisas em
educação, mas serem divulgadas entre os professores da Educação
Básica (FARIA; JACOBUCCI; OLIVEIRA, 2011).
Quanto às formações continuadas, percebe-se a falta de procura pelas temáticas aqui pesquisadas, considera-se que talvez pela
falta das mesmas em cursos de formação continuada, pela inacessibilidade, ou até mesmo pelo desconhecimento dessas, resulta-se a não
procura pelas mesmas. Questão essa que por meio desse estudo, não
é possível tirar considerações conclusivas.
Entretanto, através do mesmo, deixa-se ressaltado aqui a necessidade da implementação de temáticas que vem sendo discutidas
desde os anos 60, consideradas de importância para a educação, mas
que ainda não se faz presente de forma concreta e por meio da lei nos
cursos de formação inicial. Considera-se, ainda, a realização de cursos
de formação continuada a fim de suprir tais carências formativas quando não são oferecidas pela formação inicial.
Complementa-se que tais questões não devem ser apenas de
responsabilidade dos professores, considerando que a realidade na

S U M Á R I O

31

qual lidam não é simples, muito menos satisfatória. Entretanto, os gestores da área precisam dar maior atenção para que profissionais mais
capacitados sejam formados a fim de que o Brasil possua uma educação de qualidade na busca da formação de cidadãos mais críticos,
com visões mais holísticas e responsáveis com a constituição de uma
sociedade mais justa, igualitária e consciente.
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INTRODUÇÃO
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde
declarou a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) devido a rápida disseminação da doença entre humanos (1). Uma doença com
sintomas principalmente respiratórios, podendo acometer qualquer
indivíduo e que pode agravar levando a óbito, principalmente o grupo
considerado de risco, como pessoas idosas, hipertensos, cardiopatas,
diabéticos e imunossuprimidos (ASCON SE/UNA-SUS, 2020).
Diante da situação, numa escala mundial, o mundo foi transformado num grande laboratório onde eram testadas novas formas de convívio
e socialização, trabalho, educação, tratamentos, vacinas e utilização de
equipamentos de proteção individual (BUENO; SOUTO; MATA, 2021).
Neste contexto, várias atividades essenciais precisaram se adequar aos protocolos de segurança para continuar mantendo os serviços, e outras tiveram que ser interrompidas, como por exemplo, as
aulas presenciais nos diferentes níveis de ensino, desde as creches até
aos programas de pós-graduação em todo o país.
Diante da necessidade do isolamento social, a escola enquanto
espaço físico não seria o locus para o desenvolvimento das atividades de
ensino e de aprendizagem e desta forma a mediação do processo precisou ser repensada e reinventada por todos os envolvidos no processo.
A discussão sobre tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) já fazia parte do contexto escolar, estando presente inclusive
nas competências gerais da educação básica da Base Nacional Comum
Curricular (BRASIL, 2018) e nas competências gerais da Base Nacional
Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica
instituída pela Resolução CNE/CP nº2, de 20 de Dezembro de 2019.
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De acordo com Soares et al. (2018), as TDICs fazem parte da
cultura tecnológica contemporânea e ampliam as capacidades físicas
e mentais, as formas de comunicação, desenvolvimento da cultura e
estão presentes nos processos educativos.
As TDICs passaram a fazer parte das práticas pedagógicas
no formato de ensino não presencial denominado de Ensino Remoto
Emergencial, autorizado em caráter de excepcionalidade pelo Ministério da Educação (MEC), pela Portaria nº 343, de 17 de março de 2020,
que “dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Corona
vírus – Covid 19”.
Embora pareça um processo natural, a utilização de TDICs nos
espaços educativos, numa sociedade tecnológica, a pandemia de Covid-19 e a necessidade de continuação das aulas durante o isolamento
e distanciamento social trouxe inúmeros desafios para comunidade escolar. De acordo com Farias et al (2020), a utilização de Ensino Remoto
Emergencial gerou um impacto no planejamento e atividades docentes, exigindo uma reflexão sobre as práticas pedagógicas, bem como
sobre as adaptações que surgiram durante o processo.
Importante destacar que a mudança do presencial para o remoto
e suas respectivas adaptações, diferenciam do processo de Educação
à Distância (EAD), onde tanto professores quanto alunos escolhem este
modelo e estão preparados para as atividades (HODGES et al., 2020). A
educação remota ocorreu de forma repentina e abrupta e ainda que os
professores tenham recebido formação durante o processo, não seria
possível atingir os mesmos resultados da EAD (NETO et al., 2021).
Deste modo, este artigo tem como objetivo identificar as contribuições das Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais para a formação de alunos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) e analisar as percepções dos
alunos sobre essa forma de ensino. Classifica-se como uma pesquiS U M Á R I O
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sa qualitativa, aplicada e exploratória visando compreender o impacto
dos diversificados métodos de ensino aplicados na formação docente
no contexto da pandemia ora vivenciada.

APORTE TEÓRICO
A escola é considerada tradicionalmente como um espaço formal
de ensino, onde o professor tem o papel de ensinar de acordo com os
objetivos definidos por lei (GOHN, 2010). Porém, diante da necessidade
do isolamento social exigida pela pandemia do Covid-19, a escola precisou de rápidas mudanças para continuar exercendo seu papel.
A alternativa surgida foi o ensino remoto emergencial, com algumas variações de denominações, como atividades remotas emergenciais ou atividades pedagógicas não presenciais, porém com objetivo
comum de garantir aos alunos a continuidade das atividades pertinentes ao ano letivo vigente.
De acordo com Moreira e Schlemmer (2020):
O termo remoto significa distante no espaço e se refere a um
distanciamento geográfico. O Ensino Remoto ou Aula Remota
se configura então, como uma modalidade de ensino ou aula
que pressupõe o distanciamento geográfico de professores e
estudantes e vem sendo adotada nos diferentes níveis de ensino, por instituições educacionais no mundo todo, em função
das restrições impostas pelo COVID-19, que impossibilita a presença física de estudantes e professores nos espaços geográficos das instituições educacionais (2020, p.8).

No ensino remoto, ocorre uma transposição do ensino presencial físico para o meio digital, onde aluno e professor permanecem
online, conectados por dispositivos como computadores, smartphones e tablets, durante uma carga horária específica (OLIVEIRA; CORRÊA; MORÉS, 2020).
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Caracteriza-se por um processo centrado no conteúdo e na
transmissão de informações, ministrado pelo professor, com comunicação predominantemente bidirecional, utilização de videoaulas ou
aulas expositivas por meio de web conferências gravadas para possibilitar o acesso posterior (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020).
A utilização de atividades remotas, além dos desafios pedagógicos, demonstrou uma outra realidade aliada ao contexto social
e econômico: a dificuldade de acesso a recursos tecnológicos pelos
alunos e a falta de equipamentos dos professores (CANEIRO et al.,
2020). Trata-se de um problema estrutural, econômico e operacional
que favorece uma adesão descontinuada do processo (SILVA; SOUSA; MENEZES, 2020).
De acordo com Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada
(IPEA), especificamente na graduação, dados de 2018 demonstram
um total de 150 a 190 mil pessoas sem acesso à internet banda larga
ou 3G/4G em suas residências. Trata-se de um número bem menor
se comparado ao ensino fundamental, que de acordo com a pesquisa, possui 4,3 milhões de alunos sem acesso domiciliar à internet em
banda larga ou 3G/4G para atividades remotas. O fato de a graduação
ter um número menor de alunos sem acesso domiciliar à internet não
significa inexistência do problema, pois ao longo de 2020 este número
possivelmente aumentou, devido o retorno dos estudantes de instituições de ensino superior localizadas em centros urbanos a seus domicílios durante a pandemia (NASCIMENTO et al., 2020).
Desenvolver atividades de maneira remota, mediadas por tecnologias, pressupõe um pouco mais do que possuir acesso à internet
ou um dispositivo eletrônico. Ainda que as atividades remotas sejam
um processo temporário, durante o período de suspensão das atividades presenciais, para o seu desenvolvimento seria necessário
o mínimo de apropriação de cultura digital para se “[…] incorporar
um novo processo, em que o compartilhamento e a remixagem se
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sobrepõem à transmissão, e a autoria e a criatividade suprimem a
reprodução” (PONTES, 2018, p.34).
De acordo com Pontes (2018) há necessidade de se repensar
o papel docente diante de uma educação ressignificada pelas interações digitais estabelecidas, a partir da formação pedagógica voltada
para o uso contextualizado e crítico das tecnologias digitais.
Em uma pesquisa sobre características e problemas da formação docente no Brasil Gatti (2009) aponta que saberes relacionados a
tecnologias no ensino estão praticamente ausentes no curso de graduação em Pedagogia, além disto, ressalta que há uma descontextualização do currículo da formação inicial de professores em relação aos
processos de ensino e aprendizagem da cultura digital.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com alunos matriculados na Atividade
Acadêmica Remota Emergencial (AARE), Conteúdo e Metodologia do
Ensino na Educação Infantil IV do curso Licenciatura em Pedagogia da
Uenf. A realização das AAREs na Uenf foi autorizada pela Resolução do
Conselho Universitário nº 06/2020 para o período acadêmico emergencial, publicada no Diário Oficial da União do Estado do Rio de Janeiro
de 21 de julho de 2020. A realização das atividades previa uso de TDICs
institucionais, preferencialmente a plataforma Google Classroom.
Com relação aos participantes, a pesquisa contou com 11 respostas dos alunos matriculados na AARE supramencionada. A coleta de dados ocorreu mediante aplicação de questionário elaborado
no Google Forms. O questionário foi postado no Google Classroom
da respectiva AARE e também enviado no grupo de WhasApp ® da
turma. O questionário apresentou 10 perguntas objetivas e 6 abertas.
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Importante destacar que a participação foi voluntária e de acordo com
o Termo de Consentimento Livre Esclarecido.
Para realização da Análise de Conteúdo foram seguidas as seguintes etapas a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento
dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2016).
Os resultados obtidos pelo corpus textual gerado nas questões
abertas foram categorizados, reagrupados por analogia de acordo
com critério semântico e para exposição adotou-se quadros que representam dados qualitativos.
Para as questões fechadas, os dados foram automaticamente
tabulados pelo Google Forms, gerando respectivos gráficos para análise e interpretação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente buscou-se caracterizar o público participante quanto a atuação profissional. Dos 11 participantes, 8 (72,7%) atuam como
professor e 3 (27,3%) ainda não vivenciaram a docência. Dos 8 docentes, 4 (50%) atuam há mais de 10 anos como professor, 3 (37,5%)
atuam entre 5 a 10 anos e 1 (12,5%) entre 1 a 5 anos.
Quanto ao nível escolar no qual os professores participantes da
pesquisa atuam, a maioria, 6 (75%), leciona no Ensino Fundamental –
anos iniciais, seguido de 2 (25%) professores que lecionam na Educação
Infantil e outros 2 (12,5%) no Ensino Médio e Superior, respectivamente.
Foi questionado se a participação nas AAREs havia sido a primeira experiência com ensino remoto ou à distância. Para os alunos, a
participação nas AAREs foi a primeira experiência no formato descrito.
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Enquanto em atividades à distância, 6 (54,5%) alunos relataram participação anterior em atividades como debates, seminários, projetos e cursos.
Quanto a utilização de dispositivos eletrônicos para participação nas AAREs, 7 (63,3%) alunos informaram o uso de smartphone
e 4 (36,4%) o uso de computador/notebook. Silva, Souza e Menezes
(2020), em uma pesquisa sobre a percepção dos discentes sobre o
ensino remoto, destacam a preocupação sobre o predomínio do uso
de smarthphones como principal ferramenta de acesso dos alunos
às atividades remotas. Embora seja um recurso mais acessível, em
comparação aos notebooks, há limitações operacionais para execução de diversas atividades. Outro fator destacado pelos autores é a
problemática de utilização tanto do notebook quanto dos smartphones e da própria rede de internet de maneira compartilhada pelas
pessoas da família que compromete o tempo hábil para os estudos e
a participação com qualidade nas atividades.
Quanto ao formato das atividades desenvolvidas nas AAREs, foi
questionado qual seria mais eficiente no processo de aprendizagem
dos alunos, 7 (63,6%) alunos consideraram que a combinação entre
atividades síncronas e assíncronas são mais eficientes, 2 (18,2%) consideraram que somente atividades síncronas são mais eficientes e 2
(18,2%) optaram pelas atividades assíncronas.
A justificativa para a escolha da atividade que consideram
como mais eficiente no processo de aprendizagem, foi feita por questão aberta e os termos predominantes nas respostas foram “troca”,
“mediação” e “contato” relacionados a figura do professor e aula síncrona. Em relação às aulas assíncronas, há a concepção de complementariedade das atividades síncronas, conforme as respostas dos
alunos A6 e A3 respectivamente: “É importante termos semanalmente
uma troca, mesmo que virtualmente, ao vivo com o professor para que
as dúvidas e algumas ideias sejam discutidas. As atividades assíncronas servem como complementares à aula síncrona e nos ajudam a
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sistematizar o conhecimento e nos guia em estratégias de estudo em
casa, de modo que possamos saber o que o professor almeja com
aquele conteúdo”, “Desse jeito, fica muito menos «frio» pois, as AARES já são um ambiente que dar um (SIC) sensação de estar sozinho
mesmo estando em grupo na sala e sendo dessa maneira podemos
interagir com o professor e tirar as dúvidas”.
A mediação do processo de ensino é ressaltada pelos alunos
como um fator importante para eficiência no processo de aprendizagem no formato remoto. Percebe-se a necessidade do diálogo, contato,
exposição pelo grupo com o professor. As TDICs, destacadas no contexto das atividades remotas, por si só não garantem a construção do
conhecimento (DUARTE; SCHEID, 2016). Segundo Habowski e Conte
(2019) é necessário dar sentido às tecnologias a partir de práticas pedagógicas baseadas com exercício comunicativo e (auto)crítico, onde a
tecnologia proporciona um meio provocativo e reflexivo. Nesse sentido,
o professor tem o papel de articulação e estimulação do aluno na busca
do conhecimento, além da responsabilidade de ajudá-los a desenvolverem seus pensamentos, habilidades e atitudes (LIBÂNEO, 2001).
Buscamos a opinião dos alunos quanto às vantagens das AAREs para a formação docentes e pelo corpus textual gerado, estabelecemos as seguintes categorias para análise:
Quadro 1 – Análise de conteúdo a respeito das vantagens
das AAREs para a formação docente.
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Categoria

Definição

Frequência

%

Conclusão
do curso

Trechos ou excertos relacionados a não interrupção do
período letivo necessário para conclusão do curso.

6

43

Conforto,
facilidade e
organização.

Trechos ou excertos relacionados às facilidades de realizar tarefas acadêmicas em casa

4

28,5

Ampliação de
conhecimento.

Trechos ou excertos relacionados a ampliação do conhecimento relacionado às TDICs, ao formato de ensino
remoto e nova realidade relacionada a pandemia.

4

28,5

43

Conforme análise do corpus textual, produzido pelas respostas
apresentadas no Quadro 1, a vantagem atribuída as AAREs para a formação docente com maior frequência (43%) foi possibilidade de concluir
o curso, mesmo tendo ocorrido a interrupção das atividades presenciais.
A suspensão de atividades devido a pandemia do Covid-19, sem outra
alternativa para continuidade das aulas, poderia significar a interrupção
de um projeto de vida e expectativas no âmbito profissional (COELHO et
al., 2020). Desta forma não interromper o percurso formativo e conseguir
manter atividades acadêmicas foi significativo para alguns alunos.
Demais vantagens elencadas foram o conforto, facilidade e organização (28,5%) para realização das atividades em casa e ampliação do conhecimento relacionado ao uso de TDICs, formato remoto e
a nova realidade vivenciada com a pandemia (28,5%).
E quanto as desvantagens das AAREs para a formação docentes
e pelo corpus textual gerado, estabelecemos as seguintes categorias:
Quadro 2 – Análise de conteúdo a respeito das
desvantagens das AAREs para a formação docente.
Categoria

Definição

Frequência

%

Internet e ferramentas tecnológicas

Trechos ou excertos relacionados às dificuldades de
acesso à internet, qualidade da internet ou equipamentos limitados para participação das AAREs.

5

29,4

Metodologia

Trechos ou excertos relacionados às metodologias de trabalho docente

4

23,5

Falta de contato

Trechos ou excertos relacionados a falta de contato
físico com docentes e amigos, trocas de conhecimento prejudicados pelo distanciamento social.

3

17,6

Ambiente de
estudo

Trechos ou excertos relacionados às dificuldades de estudar em casa com interrupções
durante as aulas e rotina do ambiente.

3

17,6

Psicológicos

Trechos ou excertos relacionados ao desgaste
psicológicos resultante da pandemia e isolamento
social. Excesso demandas a serem cumpridas.

2

11,7

Fonte: Autores, 2021.
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Conforme análise do corpus textual, produzido pelas respostas
apresentadas no Quadro 2, a desvantagem atribuída as AAREs para a
formação docente com maior frequência (29%) foram as dificuldades
relacionadas à internet e aos equipamentos utilizados, como smartphones e notebooks que eventualmente não atendiam as exigências
para uma atividade remota ocasionando interrupção e travamento que
causaram dificuldades de acompanhar a exposição teórica. As dificuldades relacionadas à qualidade da internet e equipamentos utilizados
para realização de atividades evidenciam que não basta fornecer acesso ou dispositivos aos alunos, trata-se de democratização do acesso
com condições e saberes necessários para utilização de TDICs.
O Brasil tem 134 milhões de usuários de internet e 99% utilizam
os smartphones para se conectar (FARIAS, 2020). Não é raro, observar
no ambiente escolar alunos conectados à internet, porém com dificuldades de utilizar plataformas específicas para estudo, de realizar conversões de arquivo e que também não conseguem enviar e-mails. Este
fato impacta diretamente na realização de atividades remotas mediada
por TDICs, pois necessitam de um domínio básico da linguagem digital.
Hawboski e Conte (2019, p. 112), em relação aos desafios das
tecnologias digitais no âmbito da educação, destacam que “trata-se
de refletir sobre a realidade educacional e questionar a instrumentalidade tecnológica gerada, em parte, pela maneira apressada e
ingênua de simples uso adaptativo das tecnologias digitais”. Essa
instrumentalização não permite a utilização de forma independente,
crítica e com condições de interpretação e apropriação da linguagem
inerente ao ambiente digital.
Outra desvantagem elencada diz respeito às metodologias utilizadas pelos docentes (23,5%). As dificuldades metodológicas docentes em relação ao ensino remoto e TDICs podem estar relacionadas à
formação deste profissional. Segundo Duarte e Sheid (2016) vários recursos surgiram nos últimos anos nos ambientes educacionais e com
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eles o desafio de acompanhar os avanços tecnológicos com metodologias ultrapassadas e estagnadas no passado. As autoras ressaltam
a responsabilidade das instituições de ensino superior, que ofertam
licenciatura, no uso das tecnologias voltada para articulação de novos saberes, bem como a necessidade de reestruturação curricular e
oferta de formação continuada para egressos que não vivenciaram no
percurso formativo e experiências com tecnologias.
A falta de conhecimento sobre TDICs foi ressaltada pelos participantes da pesquisa ao serem questionados se durante o curso
de Licenciatura em Pedagogia no qual estavam matriculados, houve contato com algum conteúdo curricular que abordasse o uso de
TDICs na sala de aula ou ambiente escolar. Dos 11 alunos, 6 (54,5%)
informaram que não sabiam o que são TDICs e 5 (45,5%) alunos,
apesar de saberem o que são TDICs, o conhecimento não foi adquirido em nenhum componente curricular da graduação. Isso reforça
a necessidade de discussões sobre qual espaço está destinado ao
preparo dos professores para utilização de TDICs enquanto recurso metodológico. É necessário fortalecer o diálogo de teoria com a
práxis nos processos de aprendizagem no campo das tecnologias
e promover a reflexão crítica sobre os déficits existente na formação
docente neste aspecto (HABOWSKI; CONTE, 2019).
Demais desvantagens apontadas foram a falta de contato físico e trocas com professores e outros alunos devido ao isolamento
de social (23,5%), ambiente de estudo inadequado (17,6%) e fatores
psicológicos surgidos como consequência da pandemia (11,7%). As
3 desvantagens relatadas expressam a realidade vivida por muitos durante a pandemia. De acordo com Santana et al (2020), as epidemias
de doenças infecciosas, além de afetarem a saúde física das pessoas,
podem causar alterações na saúde psicológica da população.
Assim, a crescente ameaça da pandemia da COVID-19 levou a
uma atmosfera global de ansiedade, depressão e estresse, de-
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vido à interrupção planos de viagem interrompidos, sobrecarga
de informações da mídia, pânico para comprar itens domésticos indispensáveis, como os alimentos, e, principalmente, ao
isolamento social (SANTANA et al., 2020, p. 755).

Aliado a fatores psicológicos, a questão do ambiente inadequado também foi um dificultador para os alunos realizarem as atividades.
A residência, por mais adequada que seja, apresenta uma estrutura
própria que difere da escola e não foi preparada para ser um ambiente educativo sistematizado. Transportar o ambiente escolar para as
residências, num curto espaço de tempo, pode trazer algum tipo de
implicação ao processo de aprendizagem (CATANANTE et al., 2020)
em virtude da Covid-19. A pesquisa foi produzida com base em um
questionário fechado aplicado ao responsável por cada aluno de uma
escola estadual de ensino fundamental II e ensino médio, no município de Miracatu/SP, sobre o qual, após a tabulação dos dados, foi
realizada a análise dos motivos da pequena incidência de acessos às
atividades virtuais ou atividades não presenciais, mesmo com a declaração afirmativa desses com relação às condições de acesso à internet e existência de equipamento compatível. Baseados nas hipóteses
de um ambiente residencial inadequado, a ausência de apoio familiar
adequada e pressupostos culturais, conclui-se que o acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação-TICs não configura sucesso
na participação das aulas virtuais ou realização de atividades não presenciais. Palavras-chave: Escolarização. Isolamento social. Covid-19.
TICs. Atividades não presenciais. CLASES EN LÍNEA DURANTE LA
PANDEMIA: ¿las condiciones de acceso aseguran la participación de
los estudiantes? Resumen Esta investigación se realizó con el objetivo
de profundizar las reflexiones sobre el momento vivido en el proceso de
escolarización ante la necesidad de suspender las clases para cumplir
con el aislamiento social, a causa de Covid 19. La investigación se realizó sobre la base de un cuestionario cerrado aplicado a responsable
de cada estudiante de una escuela estatal de primaria II y secundaria,
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en la ciudad de Miracatu/SP, en la cual, luego de la tabulación de los
datos, se realizó un análisis de las razones de la baja incidencia de acceso a actividades virtuales o no actividades. cara a cara, incluso con
su declaración afirmativa sobre las condiciones de acceso a Internet y
la existencia de equipos compatibles. Sobre la base de los supuestos
de un entorno residencial inadecuado, la ausencia de apoyo familiar
adecuado y los supuestos culturales, se concluye que el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Por fim, foi questionado aos alunos se estariam aptos a ministrarem aulas para o ensino fundamental de maneira remota, 7 (63,6%)
alunos afirmaram que sim e 4(36,4%) alunos não se sentem preparados para trabalhar neste formato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa demonstrou que as Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais podem apresentar vantagens para a formação
docente de acordo com a percepção dos alunos, desde que haja equipamentos adequados, internet de boa qualidade, momentos síncronos
e conhecimento suficiente para utilização dos recursos necessários.
A atividades remotas realizadas durante a pandemia são um
marco no processo educativo e algumas formas de trabalho provavelmente perdurarão nos diversos níveis de ensino. Torna-se necessário
refletir sobre como esta metodologia pode ser incorporada de maneira
efetiva, não exclusiva e democrática afim de complementar o formato
presencial nas escolas.
Por fim, esse estudo permite a reflexão sobre importantes questões, como a necessidade de novos aprendizados incorporados ao
currículo da formação docente, principalmente sobre a utilização de
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TDICs de maneira efetiva e aplicável como recurso metodológico e não
somente como um recurso paliativo para uma situação imperativa de
interrupção das aulas presenciais.
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INTRODUÇÃO
A formação docente consiste em um processo pedagógico, intencional e organizado, de preparação teórico-científica e técnica do
professor a fim de que este desenvolva competentemente o processo
de ensino, no entanto é comum a crença de que o bom desempenho
do professor depende de uma vocação natural e da experiência alcançada na prática da sala de aula. Desse modo, a necessária articulação
das bases teórico-científicas e técnicas com a realidade do ensino é
desconsiderada (LIBÂNEO, 1994).
Na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas posteriores alterações, verificam-se certas controvérsias no que tange à
formação docente.
De acordo com esse preceito jurídico, a formação de docentes
para atuar na educação básica dar-se-á em nível superior, em curso de
licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício
do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal
(BRASIL, 1996).
Essa preparação formal para o exercício do magistério na educação básica tem como fundamento a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço,
incluída a prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. Contudo,
em seu art. 61, a Lei nº 9.394, de 1996, considera como profissionais da educação escolar básica os profissionais com notório saber
reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrarem
conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional,
exclusivamente para atender à formação técnica e profissional do currículo do ensino médio (BRASIL, 1996).
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Não se pretende aqui levantar a trajetória legal da formação de
professores no Brasil. No presente ensaio teórico, trazemos reflexões
sobre os saberes necessários para viabilização de uma prática educativo-progressista, as novas atitudes exigidas do professor contemporâneo, bem como o significado da carência de bases pedagógicas do
professor universitário, para deslindar a seguinte questão: a formação
inicial e continuada, por si só, é suficiente para constituir um professor
com saberes pedagógicos?

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Ao prefaciar Pedagogia da Autonomia, Freire (2015) menciona
que a formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo-progressista em favor da autonomia do ser dos educandos é a
temática principal dessa obra.
Para a discussão acerca do nexo entre a formação inicial e continuada de professores e a constituição de seus saberes pedagógicos,
destacamos da obra supramencionada os principais saberes demandados pela prática educativa em si mesma, quais sejam, condicionamento, inacabamento, conscientização e práxis transformadora.
O condicionamento tem a ver com o fato de que somos seres
condicionados aos contextos histórico, cultural, social, econômico e
ambiental nos quais estamos inseridos, porém não estamos passivelmente determinados por eles como meros objetos da história. Nas palavras de Freire (2015, p. 20):
Se sou puro produto da determinação genética ou cultural ou de
classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo
e se careço de responsabilidade não posso falar em ética. Isto
não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. Significa reconhecer que somos
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seres condicionados, mas não determinados. Reconhecer que a
História é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o
futuro, permita-se-me reiterar, é problemático e não inexorável.

Na perspectiva freiriana, somos inacabados e estamos sempre
em processo de formação e re-formação, por isso temos a capacidade
de mudar as coisas.
O professor consciente de seu inacabamento torna-se disposto
à mudança e à aceitação das diferenças, o que implica a inserção
desse sujeito em um processo permanente de curiosidade e de busca
social, independentemente do grupo étnico, da cultura e da realidade
a que pertence (FREIRE, 2015).
A conscientização de si mesmo e do mundo em que vivemos
em meio à diversidade de condições leva-nos a buscar os motivos
e as razões de ser das coisas. Assim, partimos de uma consciência
ingênua para uma consciência crítica. O indivíduo consciente crítico,
ao aprofundar sua reflexão sobre as coisas, é capaz de agir concretamente para promover mudanças em sua vida, na sociedade e no seu
entorno. Essa ação transformadora (em que prática e a teoria se completam) motivada pela consciência crítica constitui a chamada práxis
transformadora (FREIRE, 2015).
Freire (2015) apresenta o neologismo do-discência para se referir ao ciclo gnosiológico que consiste no processo em que professor(a)
e alunos(as) - sujeitos cognoscíveis, e não objeto um do outro – juntos,
apropriam-se criticamente do objeto do conhecimento para modificarem a realidade vivenciada. O sentido da nova palavra (do-discência)
é explicitado no trecho em destaque:
[...] uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e
com o mundo, como seres históricos, é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo. Mas, histórico como nós,
o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e
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se fez velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã.
Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção
do conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico:
o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e
o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não
existente. A “do-discência” – docência-discência – e a pesquisa,
indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico. (FREIRE, 2015, p. 30)

Ao apreenderem criticamente o objeto de conhecimento compartilhado pelo e com o outro, os sujeitos – educador(a) e educando(a)
– ávidos por aprender mais e mais, desenvolvem a curiosidade epistemológica (FREIRE, 2015).
Os processos de ensino e aprendizagem não podem ser separados, uma vez que ambos acontecem simultaneamente. Conforme
afirma Freire (2015, p. 25):
[...] Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. [...].

Dessa maneira, o professor não pode transferir ao aluno a responsabilidade pelo aprender sob alegação de que este não se interessa
pelo conteúdo trabalhado. A metodologia freiriana refuta essa transferência ao apontar que um dos saberes primordiais à prática educativo-crítica do docente é estimular o interesse do aluno para que este
entenda a razão de ser dos seus conhecimentos prévios (FREIRE, 2015).
O professor crítico renova sua prática quando abandona a exposição de conhecimentos desconectados da realidade social do aluno,
tida como característica básica do ensino tradicional que segrega os
papéis do professor, do aluno e do ensino, e ensina o aluno a pensar
certo por meio da provocação do diálogo, no qual os sujeitos – professor e aluno – apesar das diferenças, constroem conjuntamente novos
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conhecimentos. Essa provocação não pode ser resumida em um jogo
de perguntas e respostas, conforme explica Freire (2015, p. 83):
Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta,
o que se pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar da
passividade em face das explicações discursivas do professor,
espécies de respostas às perguntas que não foram feitas. Isto
não significa realmente que devamos reduzir a atividade docente
em nome da defesa da curiosidade necessária, a puro vaivém
de perguntas e respostas que burocraticamente se esterilizam.

Do mesmo modo, a dialogicidade não exclui do processo de
inteligibilidade a exposição do conteúdo:
A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos,
narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles,
do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que
importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 2015, p. 83)

Outro ponto importante é que a valorização da leitura de mundo
com que os alunos chegam à escola no fluxo do ciclo gnosiológico
deve ser o ponto de partida para o campo científico. O conhecimento
sistematizado da educação escolar fundamenta-se na ciência como
fonte de ação pedagógica e no rigor metódico. Isso não significa que
a relação entre educador e educando precisa ser autoritária e verticalizada (FREIRE, 2015).
A defesa de Freire em torno da rigorosidade metódica e do respeito aos saberes prévios socialmente construídos pelo educando é
apresentada no excerto a seguir:
Respeitar a “leitura de mundo” do educando [...], saber escutá-lo,
não significa [...] concordar com ela, a leitura de mundo, ou a ela
se acomodar, assumindo-a como sua. Respeitar a leitura de mundo do educando não é também um jogo tático com que o educador ou educadora procura tornar-se simpático ao educando.
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É a maneira correta que tem o educador de, com o educando e
não sobre ele, tentar a superação de uma maneira mais ingênua
por outra mais crítica de inteligir o mundo. Respeitar a leitura de
mundo do educando significa tomá-la como ponto de partida
para a compreensão do papel da curiosidade, de modo geral, e
da humana, de modo especial, como um dos impulsos fundantes da produção do conhecimento. É preciso que, ao respeitar a
leitura do mundo do educando para ir mais além dela, o educador deixe claro que a curiosidade fundamental à inteligibilidade
do mundo é histórica e se dá na história, se aperfeiçoa, muda
qualitativamente, se faz metodicamente rigorosa. E a curiosidade assim metodicamente rigorizada faz achados cada vez mais
exatos. [...]. (FREIRE, 2015, p. 120)

Ainda aduz Freire (2015) que o professor, já no início da formação teórico-prática para essa profissão, deve assumir o papel de sujeito da produção do saber, e não de objeto do formador. Nesse sentido,
faz-se oportuna a transcrição a seguir:
Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a
quem me considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma
e eu, o objeto por ele formado, me considero como um paciente
que recebe os conhecimentos – conteúdos - acumulados pelo
sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nesta forma de
compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora,
terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da
“formação” do futuro objeto de meu ato formador.
É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo,
vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si,
quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado
forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar
não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação
pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo
indeciso e acomodado. [...]. (FREIRE, 2015, p. 24-25)

Também se faz necessário considerar que o bom desempenho
do professor não pode ser encarado como dom natural ou mera experiência tática. Libâneo (2000), ao introduzir a obra Adeus professor,
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adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente, afirma que o desafio imposto à educação escolar no final do século
XX é a oferta de serviços de qualidade pela escola de sorte que os
alunos que por ela passem tenham melhores condições de exercerem
uma liberdade política e intelectual. Neste sentido, as novas exigências
educacionais demandam das universidades e dos cursos de formação
para o magistério um novo professor cujas características básicas são:
[...] uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a
aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber
usar meios de comunicação e articular as aulas com as mídias
e multimídias. (LIBÂNEO, 2000, p. 10)

Além dessas características, Libâneo (2000) elenca novas atitudes a serem adotadas pelos docentes ante as realidades do mundo
contemporâneo (Figura 1):
Figura 1 - Novas atitudes docentes ante as
realidades do mundo contemporâneo.
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Fonte: LIBÂNEO (2000).

A formação desse novo professor perpassa a profissionalização
e a busca da identidade profissional. Desse modo, fazem-se necessários o fortalecimento das lutas sindicais por salários dignos, melhores
condições de trabalho e qualidade formativa, assim como o intercâmbio entre formação inicial e continuada, baseado nas demandas da
prática e na discussão de problemas concretos da realidade com professores em exercício. (LIBÂNEO, 2000)
Reportando-se ao pessimismo referente à profissionalização
do professorado nacional, Libâneo (2000, p. 90) ilustra um crescente
paradoxo: “[...] Se é verdade que sem profissionalização fica difícil o
profissionalismo, sem profissionalismo torna-se cada vez mais inviável
o ensino de qualidade”.
Em outras palavras, o aluno de um curso de formação de professores deve ficar ciente dos desafios impostos pelas situações que
prejudicam o trabalho do professor, tais como o sucateamento de materiais, a defasagem salarial e a excessiva carga de trabalho, e assumir,
ao tornar-se egresso, a responsabilidade de formar alunos capazes de
ter criticidade e autonomia diante da realidade vivenciada por eles. No
entanto, a desconsideração com a profissão docente, que se concretiza nos baixos salários, na precária formação teórico-prática e na falta
de carreira docente e condições dignas de trabalho, compromete o
senso de profissionalismo dos professores e, por conseguinte, motiva
a reprodução em cadeia de problemas em cada nível de formação.
Conforme assevera Libâneo (2000, p. 91):
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[...] As universidades formam mal os futuros professores, os professores formam mal os alunos. Poucas universidades brasileiras
têm uma política definida em relação à formação de professores
para o ensino fundamental e médio. Há um desinteresse geral
dos Institutos e Faculdades pelas licenciaturas. Com isso, os
professores saem despreparados para o exercício da profissão,
com um nível de cultura geral e de informação extremamente
baixo, o que resulta num segmento de profissionais sem as competências pessoais e profissionais para enfrentar as mudanças
gerais que estão ocorrendo na sociedade contemporânea.

A expansão de Instituições de Ensino Superior públicas e privadas pelo país e a consequente ampliação da oferta de cursos à distância de licenciatura constituíram uma política de aumento de oportunidades de acesso ao ensino superior que atingiu os quatro cantos do
país (GATTI, 2014).
Por um lado, essa ampliação da oferta de cursos à distância de
licenciatura é benéfica; por outro, não há garantia de qualidade dessas
formações. Assemelhando-se a uma linha de produção na fabricação de diplomas, muitos desses cursos à distância de licenciatura,
de acordo com Scheibe (2008), simplificam o trabalho pedagógico e
descaracterizam a identidade do professor. Outro ponto importante no
tocante à formação de professores é o direcionamento para uma formação técnico-profissionalizante revelado nas regulamentações subsequentes à Lei nº 9.394, de 1996:
Tal constatação pode ser exemplificada não apenas pela intenção de centralizar nos institutos superiores de educação e nos
cursos normais superiores o local de formação do professor
da educação básica, desresponsabilizando as universidades
e os cursos de pedagogia desta tarefa; mas também pela expansão extraordinária de cursos de formação inicial aligeirados e sem critérios de qualidade que ocorreram, particularmente em cursos à distância, visando especialmente ampliar
as estatísticas concernentes à formação superior do pessoal
do magistério. (SCHEIBE, p. 49, 2008)
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Com o enfoque no aumento das estatísticas da formação docente
no país, corre-se o risco de se desconsiderar o processo de ensino e
aprendizagem como um fenômeno holístico inter-relacionado com diversos aspectos e sujeitos. Essa inter-relação pode ser observada no § 2º
do art. 2º da Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, a qual instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em
Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica:
No exercício da docência, a ação do profissional do magistério
da educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio de sólida formação, envolvendo
o domínio e manejo de conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para ampliar a
visão e a atuação desse profissional. (BRASIL, 2015)

No contexto da educação superior, Franco (2013), em busca
de significado para a carência de bases pedagógicas de professores
universitários, destaca que as questões frequentemente apontadas
em pesquisas por esses educadores se referem às dificuldades na
relação com o aluno: desmotivação, despreparo cognitivo, indisciplina,
desinteresse e falta de gosto pela leitura. Em contrapartida, pesquisas
realizadas por ela com alunos de graduação apontam que as maiores
dificuldades enfrentadas por eles, quase sempre, se referem à postura do professor universitário, quais sejam: autoritarismo, desinteresse,
desmotivação, desorganização e trabalho de conteúdos desarticulados da prática e distantes das necessidades do mercado de trabalho.
Segundo Franco (2013, p. 44), essa relação conflituosa transforma a sala de aula “[...] numa tortura para alunos e para professores e
mais que isso, num espaço que oferece pouca possibilidade de aprendizagem e formação”.
Franco (2013) questiona a eficácia dos cursos de capacitação
encomendados pelas coordenadorias pedagógicas das instituições
universitárias com vistas à superação das dificuldades pedagógicas
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reclamadas por docentes. Para a autora, a capacitação dos professores tão somente não possibilita a apropriação dos saberes que
lhes permitam resolver, na prática, os problemas cotidianos. Isso,
porque os saberes pedagógicos são, na maioria das vezes, equivocadamente compreendidos pelos professores como “[...] sinônimos
de saberes decorrentes do exercício repetitivo dos procedimentos
metodológicos” (FRANCO, 2013, p. 45).
Outro equívoco mencionado pela autora refere-se à percepção
de que “[...] a docência é a base identitária da Pedagogia, fazendo-nos
crer que seja a prática da docência que será o fundamento da ciência
pedagógica”. Ao contrário, “[...] é a ciência pedagógica que deve fundamentar a prática docente. [...]” (FRANCO, 2013, p. 46).
Entretanto, uma Pedagogia tratada como tecnologia não pode
produzir saberes, e sim reproduzir fazeres. Nessa acepção, os saberes
pedagógicos são apresentados ao licenciando como receita do fazer
prático embasado em uma racionalidade técnica que ignora o sujeito
ativo. Esse professor, por conseguinte, sai da universidade sabedor
de práticas educativas, mas sem condições de desenvolver práticas
pedagógicas (FRANCO, 2013).
Portanto, saber difere de fazer. Este é mecânico, não articula
teoria e prática e não requer a reflexão do sujeito; aquele, implica o
exercício de uma prática reflexiva e intencional do sujeito, num dinamismo que mistura teoria e prática. Nessa perspectiva de Franco (2013),
saberes pedagógicos:
[...] só são possíveis em um sujeito que vai gradativamente
assumindo uma posição política frente ao compromisso de ser
professor, engajando-se criticamente em suas circunstâncias,
cercando e acercando-se de sua realidade existencial, transformando-a em direção às suas intencionalidades. Assim assumido, esse sujeito vai fazer uso do necessário conhecimento didático, metodológico, cultural, servindo-se desse aparato
teórico-prático, para ir construindo em ação seus saberes dis-
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ciplinares, didáticos, metodológicos. A capacidade de articular o aparato teórico-prático, a capacidade de mobilizá-los na
condição presente, a capacidade de organizar novos saberes
a partir da prática, essas características em conjunto, estruturam aquilo que chamo de saberes pedagógicos. (FRANCO,
2013, p. 50, grifo do autor)

O saber pedagógico é um processo intrapessoal. Nessa conformidade, os cursos de formação docente incorrem em erro ao
considerarem os alunos como “[...] objetos dotados de habilidades
e competências, instaladas de fora para dentro, sob forma de fazeres descobertos por outros, que nada significam na hora da prática”
(FRANCO, 2013, p. 49).
E, concluindo as reflexões, Franco (2013, p. 57) apresenta sua crítica à formação docente no Brasil, baseada na já desgastada fórmula em
que primeiramente se aprende a teoria para depois aplicá-la na prática:
Será preciso que os processos formadores de docentes absorvam a dimensão experiencial, não mais separando teoria e prática, mas mergulhando desde o início, o aluno e o formador em
situação de mediação dos confrontos da prática, buscando a
significação das teorias. Só assim será possível fazer o exercício
da pedagogia: criar articulações cada vez mais profundas entre
a teoria e a realidade. Essa é a grande tarefa que os cursos de
formação devem enfrentar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste ensaio, pretendemos compreender se a formação inicial e
continuada, por si só, é suficiente para constituir um professor com saberes pedagógicos. Para isso, levantamos reflexões sobre os saberes
necessários para a viabilização de uma prática educativo-progressista,
as novas atitudes exigidas do professor contemporâneo e o significado
da carência de bases pedagógicas do professor universitário.
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A oferta em massa de cursos de licenciatura sem uma real fundamentação científica permeada de reflexões sobre realidade implica
a formação de profissionais da educação que apenas reproduzem
conhecimentos e procedimentos metodológicos. A formação de professores, como alicerce dos saberes pedagógicos, necessita juntar a
reflexão desses sujeitos ao conhecimento científico.
O professor, numa perspectiva progressista, é um agente capaz
de fornecer condições de transformação e mudança da realidade de
seus alunos. E, para que isso aconteça, sua prática deve estar distante
da reprodução de conhecimentos, da postura autoritária e fortalecedora das relações de poder da sociedade.
Decerto, a academia permite que o futuro docente entre em contato com o conhecimento científico que se confrontará com o senso
comum. Esses dois conhecimentos, numa relação dialética por meio
do ciclo gnosiológico, farão parte dos saberes necessários para prática
docente. Contudo, torna-se necessário que esse licenciando aprenda
a dialogar com a linguagem da escola e isso só será possibilitado pelo
contato direto com a realidade escolar. A conexão com o espaço escolar durante a graduação permitirá ao formando confrontar seus conhecimentos com a realidade social, fazer a leitura de mundo, aprender a
escutar o aluno e ter a oportunidade de refletir sobre sua prática.
Conclui-se, então, que a formação de professores, tanto a inicial
como a continuada, necessita coadunar teoria com a reflexão durante
todo o seu percurso. Uma práxis pedagógica que estimule a autorreflexão sobre o inacabamento do ser humano é crucial na constituição de
um profissional capaz de cumprir o seu papel de mediador do processo
de ensino e aprendizagem e transformador da realidade de seus alunos.
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INTRODUÇÃO
Iniciamos o ano de 2020 com muitos medos e incertezas, isso
pelo fato de uma nova infecção causada pelo coronavírus SARS-CoV-2,
se propagar em nível mundial se tornando uma pandemia. No Brasil os
primeiros casos da doença surgem no mês de março de 2020 o qual
ocasionou o fechamento de vários estabelecimentos para conter a disseminação do vírus, entre elas estão os espaços educativos.
Diante disso, as escolas tiveram que se reinventar para continuar assumindo o seu papel transformador na sociedade. Entretanto,
essa não vem sendo uma tarefa fácil para as redes de ensino, pois as
escolas não estavam preparadas e nem organizadas para assumir um
trabalho não presencial, que por sua vez, exige recursos tecnológicos
tanto para os professores quanto para alunos, bem como o preparo
para utilização dessas ferramentas.
Mesmo com esses desafios as unidades de ensino vem se organizando, muitos professores utilizam dos próprios recursos para mediar
os conhecimentos aos estudantes. Todavia, considerando que a escola
é um espaço composto por uma diversidade de sujeitos, essa articulação não vem possibilitando o acesso comum para todos, principalmente
ao que concerne o Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Trata de estudantes historicamente discriminados e excluídos
pelos Sistemas Educacionais, que conseguiram por meio de muitas
“lutas” o direito de estarem na escola e se apropriarem de conhecimentos acadêmicos. Porém, mesmo após a implementação de políticas públicas que garantem a matrícula e a existência da diversidade
no espaço escolar, muitos desafios são enfrentados, conforme Skliar
(2003, p. 46), “a mesmice da escola proíbe a diferença do outro” e,
por isso, as pessoas que não fazem parte dos grupos privilegiados
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pela cultura hegemônica ainda não possuem seus direitos garantidos
efetivamente e precisam reivindicar seus espaços.
Portanto, mesmo vivenciando esse período em que as escolas
cumprem sua função social por meio remoto, as conquistas alcançadas até o momento em prol da diversidade, do respeito às diferenças
e do direito à educação necessita continuar avançando. É necessário
que os profissionais da Educação continuem olhando para esse “outro” sem discriminação, buscando estratégias para inseri-lo no processo educacional, presencial ou remotamente.
Nesta perspectiva, a instituição de ensino deve ser plural, capaz
de formar cidadãos preparados para uma sociedade marcada pela
diversidade, sendo um espaço de debates, de troca de experiências,
além de propiciar a construção do conhecimento, fortalecendo as relações entre os sujeitos a partir das diferenças que apresentam.
Os desafios presentes na Educação Especial vem sendo palco
de discussão em diversas lives na internet, evidenciando problemas já
existentes mesmo antes da pandemia, como: a falta de um trabalho
colaborativo entre os professores; a ausência dos apoios intersetoriais;
a falta de acessibilidade aos recursos tecnológicos; e a participação
ativa da família. Esses problemas se tornaram ainda mais evidentes no
trabalho remoto, o qual ignora, muitas vezes, a subjetividade de cada
aluno e a vulnerabilidade social que se encontram essas famílias.
Como profissionais da Educação Especial na Rede Pública Municipal de Ensino, percebemos a necessidade de problematizar essas
questões que não tinham tanta visibilidade antes da crise pandêmica.
Com isso, essas problemáticas se tornaram públicas e notórias, causando um certo incômodo ao sistema educacional que não priorizava
a busca de soluções para essas problemáticas e que “irão entrar cada
vez mais frequentemente na vida dos cidadãos pela porta dos fundos
das crises pandêmicas, dos desastres ambientais e dos colapsos financeiros” (Santos, 2020, p. 06).
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A motivação para essa discussão nasce das nossas experiências durante o trabalho remoto, esse que por sua vez, vem dificultando
as relações interpessoais e dialógicas entre profissionais da educação, prejudicando dessa forma o trabalho em processo de colaboração. Apesar da facilidade desses encontros acontecerem de modo
virtual por meio de plataformas virtuais como o “meet”, os momentos
de planejamentos entre os professores e pedagogos têm sido cada
vez mais distantes. Percebemos que ainda falta um movimento que
articule essa proposta de forma colaborativa, que será fundamental
para o desenvolvimento de estratégias que promovam a inclusão dos
estudantes Público-Alvo da Educação Especial - PAEE.
Na ausência dessa articulação entre os professores, o trabalho
acaba sendo direcionado apenas aos professores especializados, impossibilitando dessa maneira a evolução da aprendizagem dos alunos,
pois os professores especializados na Educação Especial não são formados em áreas específicas do conhecimento como na matemática,
na geografia, inglês, etc. Por isso, é indispensável a interlocução entre
esses atores na escola, para que juntos possam pensar e articular seus
conhecimentos com foco no aprendiz.
Considerando a ausência de interlocução do trabalho colaborativo presente no atual cenário de pandemia, surge a seguinte questão:
como pensar durante o trabalho remoto, espaços e momentos para o
planejamento em colaboração entre professores da sala de aula comum e os professores especializados que atuam no AEE?
Para responder essa questão buscaremos dialogar com os
professores da Educação Especial atuantes nos municípios de Castelo-ES, Conceição do Castelo-ES, e Serra-ES para refletir sobre as
experiências vivenciadas durante o ensino remoto. Para tanto iremos
também, investigar os desafios presentes no trabalho colaborativo da
Educação Especial com os professores regentes; compreender a realidade dos profissionais de Educação Especial nesse novo contexto
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educacional; conhecer os anseios e as expectativas dos professores
da Educação Especial pós pandemia.
Considerando que o trabalho colaborativo é um direito para a promoção da inclusão, permissão de acesso e permanência desses alunos
na educação, é necessário compartilhamento de boas práticas que vislumbre o desenvolvimento da aprendizagem. Entretanto, não podemos
negar que esse momento exige de todos os envolvidos no contexto educacional superar desafios na busca de um trabalho em colaboração.
A referida pesquisa foi realizada nos municípios pertencentes
ao Estado do Espírito Santo, sendo Castelo e Conceição do Castelo
localizados na região serrana e a Serra localizada na Grande Vitória. A
escolha dos municípios se deu pelos pesquisadores residirem nessas
localidades e por atuarem na área da Educação Especial nas referidas
redes de ensino.

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS:
DISCUSSÕES E APROXIMAÇÕES
A PARTIR DAS LEGISLAÇÕES
Para enriquecer nossas discussões, trazemos alguns diálogos
acerca das legislações vigentes que embasam as Políticas Públicas
Nacional e Estadual da Educação Especial, assim como, algumas
aproximações com os conceitos do Sociólogo Português Boaventura
de Sousa Santos.
O autor se dedica a estudar a sociologia do conhecimento humano e traz algumas reflexões acerca da pandemia do novo coronavírus, desvelando questões relacionadas às desigualdades sociais e
culturais. Essas desigualdades são evidenciadas por meio das esta-
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tísticas que revelam o tamanho da negligência histórica de políticas
públicas voltadas às pessoas que fazem parte dos grupos não hegemônicos. E a pandemia, que atingiu a todos os países de forma
alarmante, agravou ainda mais as desigualdades.
Para que fosse possível que a população mantivesse os cuidados sanitários, as escolas passaram a ofertar o ensino de forma remota, o que levou muitos estudantes, famílias e professores a conviverem
com uma nova realidade educacional e tecnológica.
No Espírito Santo a Resolução CEE-ES nº 5.447/2020b definiu
em seu art. 4º, Inciso III que as escolas teriam as seguintes atribuições:
III – preparar material específico para cada etapa e modalidade
de ensino, com facilidades de execução e compartilhamento,
como: vídeo aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico (ESPÍRITO SANTO, 2020b, p. 02).

Dessa forma, os professores especializados da Educação Especial, também tiveram que adequar o AEE ao formato remoto. Como
diz Santos (2020, p. 01), “coronavírus é um professor cruel, porque
ensina matando”. Portanto, foi necessário buscar novas metodologias
para driblar o vírus, reduzindo seu impacto na sociedade.
Porém, o AEE exige um trabalho de colaboração entre todos
os profissionais envolvidos na educação escolar dos alunos com deficiência. E continuar planejando os conteúdos e as atividades de forma
colaborativa se tornou um desafio para os profissionais da Educação,
mas é algo necessário para que os alunos público-alvo da Educação
Especial tenham seus direitos garantidos e continuem se desenvolvendo academicamente.
De acordo com o artigo 9º da Resolução Nº 04/2009:
A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores que atuam na sala de recursos multi-
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funcionais ou centros de AEE, em articulação com os demais
professores do ensino regular, com a participação das famílias
e em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da
assistência social, entre outros necessários ao atendimento
(BRASIL, 2009, p. 02).

Dessa forma, a referida Resolução explicita a necessidade de
um trabalho articulado entre profissionais, e fortalecendo o estabelecido neste documento a Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, por
meio do Documento Orientador do AEE estabelece:
50% da carga horária deverá ser destinada ao atendimento
educacional especializado em salas de recursos no contraturno, 33% da carga horária no planejamento e estudo, e 17% da
carga horária na atuação junto ao professor da classe comum,
em atividade concomitante em sala de aula, podendo atuar na
escola de origem e/ou em outra escola da região (ESPÍRITO
SANTO, 2013, p. 07).

Portanto, o trabalho de parceria se torna fundamental para que
esses três momentos frisados no Documento Orientador possam acontecer com qualidade, trazendo resultados positivos ao desenvolvimento
dos estudantes. Entretanto, vivendo um período pandêmico esse processo se tornou tão desafiador quanto ministrar às aulas à distância.
Santos (2007) conceitua como pensamento abissal a existência
de linhas radicais que separam duas realidades, sendo uma delas invisibilizada e caracterizada como não existente por não fazer parte do
padrão estabelecido pela cultura hegemônica. Segundo Santos,
Tudo aquilo que é produzido como inexistente é excluído de
forma radical porque permanece exterior ao universo que a
própria concepção aceite de inclusão considera como sendo
o Outro. A característica fundamental do pensamento abissal é
a impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha. Este
lado da linha só prevalece na medida em que esgota o campo
da realidade relevante. Para além dela há apenas inexistência,
invisibilidade e ausência não-dialéctica (Santos, 2007, p. 04).
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Os Municípios pesquisados buscam por meio de ferramentas
tecnológicas, fazer acontecer o trabalho de parceria entre todos os
profissionais envolvidos na educação dos estudantes público-alvo da
Educação Especial. Porém, se as dificuldades para ofertar o AEE com
qualidade já eram evidentes antes da pandemia, agora tornaram-se
ainda mais complexas.
Mas, na tentativa de amenizar tais dificuldades, os profissionais
especializados da Educação Especial dos Municípios pesquisados
estão utilizando as ferramentas tecnológicas, como google meet para
reuniões e planejamentos coletivos, whatsapp para trocas de informações e formação de grupos de professores e famílias, ligações telefônicas, materiais impressos, busca ativa, entre outros. Entretanto, fica
nítido nas falas desses profissionais que, mesmo com todo esse aparato, existe uma deficiência enorme no serviço ofertado.
Diante de todos esses desafios impostos por esse período
pandêmico que vivemos, trazemos a reflexão sobre como os espaços e momentos para o planejamento estão possibilitando a colaboração entre professores da sala de aula comum e os professores de
Educação Especial.
Santos (2007) chama nossa atenção para a importância de reconhecermos que diversas outras formas de produção de conhecimentos
existem e que a ciência moderna pode e deve dialogar com elas, se
complementando e fortalecendo, o que chama de Ecologia de Saberes.
E nos aproximando desse conceito, podemos analisar nossa
realidade como um momento em que as ecologias estão fortemente
presentes no cotidiano educacional, são experiências vivenciadas pelos professores de sala de aula comum, professores especializados e
famílias. Porém, ainda necessitamos encontrar a melhor forma de reconhecer essas produções de conhecimentos e fazê-las dialogar entre si
para, então, fortalecer o trabalho de colaboração e em consequência,
a qualidade do AEE no formato remoto.
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METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada nos pressupostos do Estudo de Caso. Inúmeras técnicas podem ser aplicadas para a obtenção de dados em uma pesquisa qualitativa, dentre elas, adotamos como instrumento para coleta dos dados o
questionário com questões referente a dados pessoais e profissionais e
questões abertas, que segundo Gil (2008,p.42) entende-se que este instrumento pode ser definido “ como a técnica de investigação composta
por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por
escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”
Sabemos que a suspensão das aulas em todo país exigiu dos
profissionais da educação se reinventarem. Entretanto, novas maneiras de atendimento aos estudantes vêm sendo utilizadas, principalmente aos alunos Público- Alvo da Educação Especial, que vem se
apresentando com uma tarefa nada fácil para esses profissionais.
Nesse contexto, o uso do questionário neste trabalho se justifica pela necessidade de verificar junto a esses profissionais, como está
acontecendo o trabalho em colaboração nos momentos de aulas remotas e distanciamento social, permitindo assim a contribuição desses profissionais. Gil (2008) apresenta as seguintes vantagens do questionário:
“a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que
estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, já que
o questionário pode ser enviado pelo correio;
b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o treinamento dos pesquisadores;
c) garante o anonimato das respostas;
d) permite que as pessoas o respondam no momento em que
julgarem mais conveniente;
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e) não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do
aspecto pessoal do entrevistado” (GIL, 2008, p.141).

Nessa perspectiva, foi aplicado um questionário eletrônico, elaborado pela ferramenta Google Forms, que foi enviado para os participantes por meio de mensagem de WhatsApp e por e-mails. O questionário gerou respostas de múltipla escolha e descritivas.
Participaram dessa pesquisa 30 (trinta) professores da Educação Especial – AEE, atuantes nas redes municipais de ensino dos
municípios de Castelo, Conceição do Castelo e Serra. Após sua aplicação, procedemos com a análise dos dados e seus resultados poderão
ser conhecidos em seguida.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esse estudo buscou dialogar com os professores da Educação
Especial atuantes nos municípios de Castelo-ES, Conceição do Castelo-ES, e Serra-ES e refletir sobre as experiências vivenciadas durante o
ensino remoto, traremos os resultados e as problematizações acerca
das questões analisadas.
Responderam ao questionário 30 (trinta) professores da Educação Especial – AEE, sendo 16,7%, Castelo, 13,3% Conceição de
Castelo e Serra 70% e as suas respostas ilustram os dados desta pesquisa. Vale salientar que o município de Castelo possui 142 alunos
público-alvo da Educação Especial, Conceição de Castelo possui 41 e
Serra 1352, por isso, o quantitativo foi desvelado nos dados coletados.
Esses profissionais apresentam idade entre 25 a 63 anos e atuam em
sua maioria no Ensino Fundamental I, sendo 66,7%, 33,3% no Ensino
Fundamental II, 44,4% na Educação Infantil, e 3,7% EJA.
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Quando questionados sobre quanto tempo atua como professor
de AEE, os dados apresentados nos evidenciam que o tempo de atuação desses profissionais oscilam entre 01 a mais de 05 anos, o que
deixa nosso universo pesquisado bastante interessante. Isso denota
experiências e saberes diferenciados se considerarmos que é na prática que se constroem os saberes docentes, segundo Figueiredo (2011,
p.144), “no percurso da inclusão, os professores irão ampliar, elaborar
suas competências e habilidades, a partir das experiências que já tem”
Ao perguntar se a inclusão defendida nas Políticas de Educação Especial, é uma realidade nas escolas que atua, percebemos que
63,3% dos professores pesquisados disseram que sim, sinalizando
que acreditam nos processos de inclusão dos sujeitos público-alvo da
Educação Especial e que esse processo vem acontecendo nas unidades escolares dos municípios pesquisados dentro do que está sendo
proposto nas políticas públicas e 36,7 dos professores pesquisados
disseram que essa ainda não é uma realidade em seus municípios.
Perguntamos também, como está acontecendo o trabalho colaborativo entre os professores da Educação Especial e professores
de sala de aula comum na escola em que atuam. As respostas foram
bem diversificadas, apresentando pontos positivos e negativos, é válido lembrar que as etapas e campo de atuação dos pesquisados são
diferentes, e por isso os relatos convergem entre si e nos permitem
refletir sobre o paralelo existente nas experiências desses profissionais
vivenciadas durante o atual cenário de trabalho remoto.
A maioria dos professores pesquisados relatam que o trabalho colaborativo está sendo desenvolvido por meio de encontros em
plataformas virtuais, onde juntos definem estratégias e objetivos para
elaboração das APNPs (Atividades Pedagógicas Não Presenciais). Um
dos participantes da pesquisa, diz que os professores de sala comum
enviam com antecedência o seu planejamento, possibilitando, dessa
forma, tempo hábil para discutir e trocar ideias sobre quais adequaS U M Á R I O
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ções serão necessárias para tornar acessível os conteúdos curriculares para os alunos PAEE. O mesmo ainda destaca que o uso das tecnologias estão sendo as melhores aliadas nesse momento, por meio
do whatsapp realizam conversas importantes e necessárias, visando o
desenvolvimento do aluno.
Por outro lado, por mais que esses encontros estejam acontecendo de forma virtual, alguns dos pesquisados expõem suas insatisfações com essa forma de trabalho, que perpassa por várias questões
como: a rotatividade dos profissionais; o individualismo na elaboração
das APNPs; a falta de organização nos encontros promovidos e os
desafios presentes na gestão do tempo, principalmente nas turmas
de 5° ao 9° ano por apresentar um quantitativo maior de professores e
disciplinas. Um(a) dos participantes destaca que:
É uma rotina difícil e cansativa, haja vista que o professor regente entende que o aluno PAEE e responsabilidade exclusiva do
professor de Educação Especial. Poucos professores assumem
a responsabilidade de adaptação dos conteúdos com boa receptividade! Mas os que o fazem precisam ser lembrados constantemente da atribuição de adaptação dos conteúdos. (Professor Participante, 2021).

Essas dificuldades infelizmente acabam se refletindo negativamente no processo de ensino e aprendizagem dos alunos PAEE, pois se
o professor de Educação Especial trabalha sozinho, consequentemente
os conteúdos programados no plano de ensino do professor de sala
de aula comum não serão enfatizados. Diante desses desafios, pensar
em alternativas que possibilitem essa articulação entre os profissionais
é extremamente necessário, “para que possam desenvolver trabalho diferenciado de modo a que não se exclua ninguém” (Silva, 2011, p.03).
Seguindo as respostas dos participantes, um deles afirma que
apesar dos desafios do trabalho remoto, os encontros virtuais vêm viabilizando movimentos de afirmação, onde os professores de Educação
Especial têm voz para enfatizar a importância do trabalho colaborativo
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para inclusão dos alunos. Entretanto, destaca-se ainda, a falta de compreensão dos demais profissionais, pois muitos insistem que o mais
importante para o aluno PAEE é a socialização e sugerem, inclusive,
salas e encontros virtuais separados para esses alunos atendidos na
escola sem nenhuma intervenção ou sugestão de conteúdo.
Desse modo, compartilhamos com o pensamento de Damiani
(2008) ao dizer que é inegável que o trabalho colaborativo entre professores apresenta potencial para enriquecer sua maneira de pensar, agir
e resolver problemas, criando possibilidades de sucesso. Entretanto,
segundo a autora ao longo da história, os professores vêm trabalhando
individualmente e essa tendência parece não ter mudado. E isso se
confirma na fala de um dos participantes ao declarar que:
Precisamos avançar muito ainda, falta comprometimento para o
trabalho ser produtivo entre educação especial e professores da
sala de aula, ainda existe uma grande resistência por parte de
alguns profissionais na parceria com o professor da educação
especial, o colaborativo é uma corrente, se falta um elo ela deixa
de ser uma corrente. (Professor Participante, 2021).

Por isso, enfatizamos também a importância das formações
continuadas, que são essenciais para articular a proposta de trabalho
colaborativo entre os professores, “visando atingir objetivos comuns
negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à não-hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua e co-responsabilidade pela condução das ações”. (Damiani, 2008, p. 215).
Seguindo as indagações do questionário, perguntamos aos Professores de Educação Especial, como está sendo desenvolvido o atendimento aos alunos com deficiências durante este período de pandemia, a maioria dos participantes disse que no início do trabalho remoto
tiveram muita dificuldade na interação com as famílias dos estudantes.
No início, foi um pouco difícil, pois não conhecia os alunos,
mas através de ligações e conversas com as famílias consegui
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acessar todos pelo whatsapp, e hoje tenho contato com todos
com frequência, por mensagens, áudios, chamadas de vídeo e
ligações. As atividades estão sendo adaptadas de acordo com
a realidade de cada aluno e a família pega e entrega a mesma
na escola, ou enviam a devolutiva através de fotos ou vídeos.
(Professor Participante, 2021).

É nítido que os professores da Educação Especial não medem
esforços para atender os alunos PAEE, mesmo diante dos desafios.
Em alguns relatos percebemos também, que os professores confeccionam materiais concretos para alunos que não conseguem se apropriar dos conteúdos por meio de apostila.
Em relação às expectativas para o período pós-pandêmico, os
professores relataram a vontade de estar presencialmente junto aos
alunos. Porém, expõem a preocupação com a defasagem do aprendizado que, inevitavelmente, será apresentada por boa parte dos estudantes, mesmo com todos os esforços dispensados por profissionais
e grande parte das famílias.
A pesquisa aponta ainda a preocupação com um possível retrocesso de direitos conquistados pelo público-alvo da Educação Especial nos últimos anos, não somente em termos de políticas públicas,
mas nas práticas pedagógicas no interior das escolas. Isso devido à
resistência de alguns professores de sala de aula comum em trabalhar
de forma colaborativa e que pode se fortalecer após esse período.
Os professores demonstraram grande preocupação também
com as questões emocionais e sociais dos estudantes público-alvo da
Educação Especial, uma vez que sendo, em grande maioria, do grupo
de risco, permanecem ainda mais isolados que os demais. E isso, traz
sérias consequências para o desenvolvimento dos estudantes, contribuindo para dificultar ainda mais o retorno às aulas presenciais e
favorecendo a exclusão.
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Com isso, percebemos a consciência dos professores de que
“a maneira de produzir ausência é com a ‘improdutividade’” (Santos,
2007, p. 32). Dessa forma, com as dificuldades de aprendizagem
acentuadas pelo ensino remoto, os alunos público-alvo da Educação
Especial permanecem às margens da visibilidade e, talvez, de forma
ainda mais evidente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa, cujo objetivo foi verificar junto aos professores da Educação Especial atuantes nos municípios de Castelo-ES,
Conceição do Castelo-ES e Serra-ES, as experiências vivenciadas durante o ensino remoto, principalmente, o trabalho colaborativo entre
professores especializados da Educação Especial e professores da
sala de aula comum, evidenciou que as práticas apresentadas ainda
necessitam ser aprimoradas. Apesar das adversidades do momento
vivido, os professores da sala de aula comum e da Educação Especial
concebem seu trabalho em termos de cooperação, mas devem explorar melhor as relações entre si, para que as oportunidades de cooperação possam favorecer o processo ensino aprendizagem.
Os desafios apresentados pela pesquisa evidenciaram que o
trabalho colaborativo é fundamental para a prática docente, principalmente no atendimento dos alunos público-alvo da Educação Especial.
Entretanto, a pesquisa mostrou que o individualismo ainda é muito
marcante na prática do professor, e se faz necessário construir relações dialógicas para promover a inclusão de todos os alunos.
A pesquisa, também, nos ajudou a compreender a realidade
dos profissionais de Educação Especial nesse novo contexto educacional, que precisaram se reinventar e atender a uma nova estrutura
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educacional, onde o contato físico, tão necessário para a aprendizagem, teve que ser substituído pelas tecnologias.
Nesse contexto, os anseios e as expectativas apresentadas pelos professores da Educação Especial pós pandemia, nos mostra a
necessidade da implementação de políticas públicas para se repensar
o retorno dos alunos ao ensino presencial, com a garantia de que o
acesso ao conhecimento seja efetivado, diante das defasagens causadas pela pandemia.
O trabalho colaborativo, sendo um aporte fundamental para o
processo educacional, seja ele remoto ou presencial, necessita ser
concretizado nos espaços escolares, pois por meio dele os planejamentos atenderão as individualidades dos alunos, bem como as potencialidades, proporcionando um ensino de qualidade, pautado na
perspectiva de Educação Inclusiva.
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5
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INTRODUÇÃO
O inglês foi introduzido como disciplina obrigatória no currículo
das escolas brasileiras no século XIX, na época do Brasil Império; porém, após tantas reformas no sistema educacional do país, com ora
esta matéria sendo removida e reincluída na grade curricular, finalmente, o ensino do inglês se tornou obrigatório através das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, e este tem ganhado
cada vez mais força nas práticas educacionais do sistema de ensino
nacional nos últimos anos (Lima, 2008; Santos, 2011; Tonelli, 2012).
Sendo parte do currículo educacional brasileiro, o ensino do inglês deve ser ofertado de maneira que o conteúdo ministrado possa
ser assimilado por todos os discentes de todos os níveis escolares;
pois, como cidadãos, todos tem o direito a uma educação de qualidade (Paulon, Freitas & Pinho, 2005). O ensino de inglês também se
torna necessário para alunos com condições especiais, pois o aprendizado de uma língua estrangeira é muito importante para que estes
apresentem um desenvolvimento maior de suas habilidades cognitivas
e sociais (Tonelli & Rocha, 2013).
O professor possui um papel fundamental na criação e elaboração de situações que são facilitadoras no processo de construção
do conhecimento (Oliveira & Duarte, 2017); e quando se trata de um
professor de Educação Especial, este deve ser devidamente qualificado para tal, uma vez que os alunos apresentam particularidades e
demandam diferentes estratégias de ensino (Silveira, Santos & Silva,
2015; Silva, Faciola & Pereira, 2018). No entanto, muitas escolas e professores enfrentam o despreparo para ministrar aulas para os alunos
com condições especiais, pois nos cursos de graduação, essas especialidades são pouco citadas, tornando os novos professores inaptos
a lecionarem para estes alunos e, consequentemente, não fornecendo
um ensino que possibilite que estes aprendam o que está sendo miS U M Á R I O
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nistrado nas aulas (Schmidt et al., 2016; Silva, Faciola & Pereira, 2018).
Uma das sugestões que pode mais ajudar os profissionais em formação é a busca por conhecimentos da área da Educação Especial durante o seu estágio obrigatório na licenciatura (Rocha & Tonelli, 2013).
Na Declaração de Salamanca, a UNESCO (1994) passou a considerar como pessoa com deficiência todo indivíduo que apresentasse
não apenas deficiências, mas também dificuldades de aprendizado
(UNESCO, 1998). Dentre os diversos problemas que podem causar
dificuldades na aprendizagem, o Transtorno do Espectro Autista (TEA)
e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) são dois
dos que mais se destacam no cenário educacional.
Dentre as estratégias utilizadas que visam à otimização do ensino-aprendizagem de inglês, o uso de recursos lúdicos é amplamente
adotado (Silva & Freitas, 2017; Silva & Frederico, 2020). Estes recursos
podem variar dos mais simples (músicas, jogos, brincadeiras e brinquedos mais simples e histórias infantis) até os mais complexos, que
envolvem o uso de tecnologias da informação (jogos digitais, robôs,
softwares e aplicativos educativos).
A eficácia da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem
para alunos com TEA e TDAH tem sido comprovada por diversos autores (Cunha, 2012; Costa, Moreira & Júnior, 2015; Silva & Balbino, 2015;
Santos, Saraiva & André, 2017), demonstrando que o seu uso otimiza
a absorção dos conteúdos ministrados em sala de aula pelos alunos.
Mediante ao que foi abordado, este trabalho possui os seguintes objetivos:
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Realizar um levantamento bibliográfico sobre as estratégias de ensino para alunos com TEA e TDAH por meio de recursos lúdicos;

•

Analisar os recursos e estratégias utilizados pelos autores e tentar adaptá-las para o contexto do ensino de inglês.
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METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho foi realizado um levantamento
bibliográfico de obras publicadas sobre o TEA e o TDAH no contexto
educacional, a fim de entendermos e aprendermos sobre as estratégias
lúdicas que os autores utilizaram para a melhoria do ensino-aprendizagem para alunos portadores destes transtornos. Este levantamento não
se restringiu apenas aos trabalhos aplicados ao TEA e ao TDAH, mas
também inclui alguns trabalhos voltados para alunos que não apresentam condições especiais, visto a escassez de pesquisas sobre esses
distúrbios no contexto escolar. Como ainda são escassos os trabalhos
sobre o ensino de inglês para alunos com TEA e TDAH, trabalhos que
envolvem estratégias de ensino e recursos lúdicos para outras disciplinas também foram considerados, visando à criação de possibilidades
de adaptação destes para o contexto do ensino deste idioma.

UM POUCO SOBRE O TEA
O TEA é uma condição neurobiológica que atrapalha o desenvolvimento da pessoa ao longo de sua vida, o que prejudica a sua
forma de comunicação e a construção de relacionamentos com as
pessoas ao seu redor, pois o portador do TEA apresenta déficits sociocomunicativos e comportamentais (APA, 2013; Alemi et al., 2015;
Floris et al., 2020). Alguns dos sintomas comuns são os atrasos na fala,
geralmente acompanhados de problemas linguísticos (como inversão
pronominal e ecolalia), além de se ater à realização de atividades restritas e manutenção de rotinas (Campelo et al., 2009).
Pessoas que sofrem desta condição apresentam alterações em
um espectro (Mello et al., 2013; Teodoro, Godinho & Hachimine, 2016),
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sendo que cada indivíduo tem a sua singularidade (uns tem maior problema com a comunicação, enquanto que outros apresentam maior
problema em se relacionar com os colegas), o que torna necessário
realizar diferentes tipos de intervenção e adaptação das salas de aula
(Mello et al., 2013; Teodoro, Godinho & Hachimine, 2016).

UM POUCO SOBRE O TDAH
Assim como o TEA, o TDAH também consiste em uma condição
neurobiológica que impacta o desenvolvimento do seu portador e, geralmente, se manifesta durante a infância, tendo como principais sintomas
a dificuldade de concentração, hiperatividade e impulsividade; sintomas
estes que costumam manifestar-se durante a infância e acompanhar o
indivíduo por toda a sua vida (ABDA, 2017; Çöp, Çengel Kültür & Senses
Dinç, 2017). Este transtorno pode ser classificado em três categorias: a
primeira é a combinada, onde a desatenção e a hiperatividade - impulsividade se manifestam igualmente; a segunda é a que possui a predominância da desatenção; enquanto a terceira é a categoria onde a hiperatividade – impulsividade é predominante (APA, 2013). Embora possa
ocorrer nos dois gêneros, o TDAH aparece com mais frequência em
portadores do sexo masculino; enquanto indivíduos do sexo feminino
tendem a apresentar muitos episódios de desatenção, estas não costumam manifestar episódios frequentes de hiperatividade (Phelan, 2005).
Embora o TDAH seja uma condição que limite o aprendizado e
traga dificuldades de relacionamento, muitos não o consideram como
uma NEE (Necessidade Educativa Especial) (Rocha & Del Prette, 2010).
Pelo fato de os alunos portadores desse transtorno apresentarem maior dificuldade de concentração, além de uma maior inquietação em sala de aula, é essencial que as escolas busquem soluções
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para melhor adequar a explicação do conteúdo para os alunos que
apresentam este distúrbio, proporcionando assim uma assimilação
maior do conteúdo por parte destes (Moura & Silva, 2019).

RECURSOS LÚDICOS COMO
ESTRATÉGIAS DE ENSINO
Dentre as estratégias lúdicas para o ensino de inglês, a gamificação tem sido fortemente adotada, pois consiste na transformação
de atividades cotidianas em jogos, dando mais dinamismo e permitindo uma diminuição do tédio durante as aulas (Oliva et al., 2019).
Através de jogos, brincadeiras e brinquedos, os alunos aprendem
importantes conceitos, como a autodisciplina (fundamental na ação
do jogar), o respeito às regras dos jogos traz limites e respeito às
autoridades (no caso, o professor e seus auxiliares) (Macedo, Petty
& Passos, 2005). Além disso, jogos, brincadeiras e brinquedos representam uma forma divertida de aprendizado, fazendo com que
os alunos fiquem interessados nas atividades e permaneçam mais
atentos aos ensinamentos (Reis & Ebner, 2018). No caso de alunos
com TDAH e TEA, a gamificação auxilia no seu desenvolvimento e
em uma maior compreensão da atividade que está sendo ministrada,
uma vez que os alunos ficam mais atentos e desenvolvem melhor as
suas habilidades cognitivas (Peña, 2015; Navan & Khaleghi, 2019).
No contexto do ensino da língua inglesa, Nascimento (2008)
defende que a utilização de jogos em sala de aula contribui para que
haja uma comunicação mais espontânea entre os alunos e sem tanta
intermediação dos professores, o que faz com que a língua não seja
usada apenas como um treino, mas acaba sendo utilizada naturalmente como uma ferramenta de comunicação. Além disso, pelo fato de
muitos estudantes investirem muito do seu tempo livre jogando (ex:
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videogame, computador, smartphones, entre outros), os jogos que não
foram elaborados para fins didáticos e pedagógicos podem desempenhar um importante papel no aprendizado do idioma; visto que, por
boa parte deles se encontrar em inglês, os jogadores acabam aprendendo o significado de novas palavras (Rodrigues, 2015).
No entanto, apesar de já ter sido comprovado os benefícios
que a gamificação traz para os alunos, professores e escolas (Rodrigues & Valadares, 2013), o uso de jogos na educação ainda sofre
forte resistência por parte de muitos professores, pois estes enxergam
os jogos apenas como recreação, não encontrando utilidade para os
mesmos no processo de ensino-aprendizagem e não conseguem enxergar que a ministração de seus conteúdos por meio de jogos seja
um fator motivacional para o interesse dos alunos nas disciplinas escolares (Zardini, 2009). Talvez isso ocorra pela falta de instrução dos
professores que, por não saberem como transmitir o seu conteúdo
de forma mais dinâmica e interativa, acabam descartando o uso de
novas ferramentas e se tornam acomodados com suas próprias metodologias, preterindo a atualização e busca por conhecimento pessoal.
Por outro lado, as escolas também devem passar a enxergar a gamificação como forma de melhorar a qualidade do ensino, pois esta
tende a trazer um maior interesse do aluno, que se sente provocado
e desafiado a cumprir as tarefas propostas pelos jogos (Gee, 2005).
Dessa forma, podemos ver que as escolas podem buscar informações e encorajar os seus professores a inovarem em suas aulas.
O alinhamento da gamificação com outras atividades multissensoriais (jogos que trabalham melhor os sentidos do corpo humano) auxilia fortemente na fixação do conteúdo de inglês para alunos com TDAH
(Lisboa, 2019). Este autor detectou que os assuntos ministrados em sala
de aula foram mais bem fixados pelos alunos portadores deste distúrbio
após uma sequência de atividades lúdicas que demandaram bastante
atenção (jogo da memória + slideshow + atividades multissensoriais).
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Ao fim da atividade, pôde ser notado que os alunos foram aptos a responder a maioria das perguntas corretamente (Lisboa, 2019). Embora
não tenham utilizado as atividades multissensoriais no contexto do ensino de inglês (e sim, para o ensino de Matemática), Angelino & Fernandes (2019) também encontraram resultados positivos na aprendizagem
e inclusão de alunos portadores de TEA; o que nos mostra que também
é possível utilizar-se deste método para beneficiar a aprendizagem de
alunos autistas, apenas adaptando-os para as aulas de inglês.
A aprendizagem por meio da elaboração de uma sequência
didática, juntamente com histórias infantis e em quadrinhos também
forma um método muito eficaz onde, após contar a história para os alunos, estes podem reproduzir o conteúdo daquela através de atividades
de colagem de figuras, desenhos, pinturas, e também alguns jogos
simples (ex: ligue os pontos, jogos de labirinto, entre outros); e estas
também se mostram grandes auxiliares em um maior desenvolvimento
da coordenação motora e da concentração dos alunos (Ferreira & Tonelli, 2016; Oliveira & Duarte, 2017). Como os indivíduos portadores de
TEA e TDAH apresentam dificuldades de concentração e costumam ser
inquietos e, adaptando para o ensino de inglês, a história pode ser contada em inglês pelo educador, onde este pode utilizar-se de cartazes
bem coloridos e com desenhos bem elaborados, sempre associando
as palavras aos objetos e cenários da história que está sendo contada.
Acredito que essa seja uma boa maneira de mantê-los calmos, atentos
e contribui para o aprendizado das palavras em inglês por associação.
A música também consiste em uma forma lúdica de se aprender
o inglês, uma vez que os alunos ficam imersos no ambiente e fazem com
que a memória seja fortemente trabalhada com as informações adquiridas e, consequentemente, eles adquirem um melhor aprendizado do
speaking (falar), do listening (ouvir), experimentam um enriquecimento
no vocabulário e uma maior exploração da sua identidade cultural; tornando o aprendizado ainda mais significativo (Santos & Pauluk, 2008;
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Ferraz & Audi, 2013). Para os portadores de TDAH, a música pode diminuir a manifestação dos sintomas, uma vez que os indivíduos permanecem mais quietos e atentos (Pereira & Vasques, 2016); enquanto que
os portadores de TEA podem desenvolver melhor a sua comunicação e
desenvolvimento social e psicomotor, além de aprender melhor a como
interagir com a sociedade (Silva & Silva, 2018). Visto que os portadores
dos dois distúrbios estudados adotam uma postura mais desejável em
um ambiente escolar que contém música, acredito fortemente que a ministração de aulas de inglês através da musicalização trará resultados
positivos na assimilação do conteúdo por parte destes alunos.
A tecnologia também é uma grande aliada no ensino através
da ludicidade para alunos com NEE, como por exemplo, pelo uso de
softwares e aplicativos educativos. Dentre os diversos aplicativos que
podem ser utilizados para alunos com TDAH e TEA, podemos destacar o Cogmed Working Memory Training (CWMT), que é muito útil no
aumento da memorização e concentração (muito útil para alunos com
TDAH) (Hayashi, Kobayashi & Toyoshige, 2015); o WorldTour, capaz
de identificar, se adaptar e suprir as diversas necessidades educacionais que alunos com TEA possam vir a ter (Souza, Costa & Castro,
2012); e o ABC Autismo, que auxilia na alfabetização de portadores
de TEA (Farias, Silva & Cunha, 2014). Embora esses softwares e aplicativos citados não tenham sido elaborados com exclusividade para
o ensino de inglês, eles podem ser programados e adaptados para o
ensino desta disciplina.
Além do uso de softwares e aplicativos, também é possível utilizar-se de robôs humanoides, que proporcionam não apenas uma
melhoria no aprendizado do inglês, como também trazem resultados
positivos nos desenvolvimentos sociais e cognitivos; visto que quando
o robô dança e aplaude, os alunos tentam imitar os seus movimentos
(Alemi et al., 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da língua inglesa é, além de obrigatório no currículo educacional brasileiro, muito útil no auxílio às pessoas com NEE, sobretudo
portadores de TEA e TDAH; pois contribui para o desenvolvimento social
e cognitivo dos portadores destes distúrbios. No entanto, como ainda
temos muitos problemas para manter a qualidade do ensino em nossas salas de aula, visto que o número de profissionais qualificados para
essa função ainda é escasso, cabe a cada professor buscar uma melhor
capacitação e qualificação para que possam elaborar estratégias de ensino melhores para atender aos portadores dos distúrbios estudados.
Vimos o quanto os diversos tipos de atividades lúdicas são utilizados e tem se mostrado muito eficientes no processo de ensino-aprendizagem no contexto da Educação Inclusiva. No entanto, como
muitos equipamentos ainda são inviáveis para a realidade educacional
brasileira por serem muito caros (ex: os robôs humanoides), cabe aos
professores, pedagogos e demais profissionais da área da Educação
elaborarem métodos mais simples e que caibam no orçamento das escolas (o que vimos ser possível, ao vermos as estratégias com histórias
e jogos que não envolvem recursos tecnológicos).
Para termos resultados mais consistentes no futuro, devemos
buscar sempre nos aprimorarmos e nos renovarmos com as novas
descobertas na área educacional, buscando também parcerias entre
famílias e escolas, a fim de podermos conhecer melhor os respectivos alunos e trabalharmos na construção de espaços mais adequados para o aprendizado dos mesmos. A elaboração de projetos e a
parceria com empresas do setor público e privado também podem ser
consideradas para a captação dos recursos necessários, bem como
uma constante atualização e busca por conhecimento pessoal de cada
profissional da área da Educação.
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Como ainda são escassos os trabalhos sobre o ensino de Inglês
para alunos especiais (como os autistas e os portadores de TDAH), a
realização de novos estudos é encorajada, de modo que, através desta, possamos ter uma maior compreensão sobre o assunto e um aumento na quantidade de estratégias que podem vir a serem adotadas.
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INTRODUÇÃO
A lei do autismo ou lei nº 12.764/12, foi criada após muitas lutas
e obstáculos vividos por Berenice Piana, mãe de um autista que sofreu
muito preconceito no processo de inclusão de seu filho no ambiente
escolar. Por meio desta Lei foi estabelecida a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA), que junto com a Nota Técnica nº 24/2013/MEC/SECADI/DPEE
determina que é dever dos sistemas de ensino assegurar o acesso e
permanência do estudante com TEA no ensino regular, oferecer serviços
da educação especial, como o atendimento educacional especializado
e um professor especializado em sala de aula. Além de outros direitos
que são garantidos mediante uma formação docente de qualidade.
Ainda sobre a garantia de direitos, a Lei Brasileira de Inclusão,
Lei 13.145/2015, assegura o direito ao profissional de apoio escolar e
determina que a atuação deste profissional deve estar presente em
todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos
os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas.
Além disso, estabelece que é dever do Estado, dentre outros direitos,
assegurar à pessoa com deficiência à educação como garantia para
seu bem-estar e pleno desenvolvimento, sem nenhuma discriminação.
O artigo 24 do Decreto número 6.949/2009, que promulgou a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, estabelece que é dever do estado ofertar um ensino inclusivo, sem discriminação e com base na igualdade
de oportunidades, garantindo o desenvolvimento do potencial humano, a dignidade, a autoestima, o respeito pela liberdade, pelos direitos
humanos e pela diversidade humana.
O decreto ainda garante, às pessoas com deficiência, direito a
adaptações razoáveis e a receber todo o apoio necessário, na rede re-
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gular de ensino, de forma a contribuir e facilitar seu processo educativo
sem nenhuma distinção.
Entretanto, mesmo existindo todo este aparato legal que sustenta a inclusão dos estudantes com TEA no ensino regular, a realidade
destes, nesse ambiente, é cheia de obstáculos, como despreparo dos
órgãos públicos no que se refere a estrutura e metodologias pedagógicas, a falta de formação e capacitação dos professores, dificuldades
pessoais dos professores e ausência de rede de apoio a docentes de
alunos diagnosticados com autismo, o que expande as dificuldades do
processo de inclusão.
Diante disso, a necessidade de formação/capacitação eficiente
dos profissionais que lidam com este público na escola, torna-se emergente, a fim de ver o aluno autista devidamente incluso no ambiente escolar tendo todos os seus direitos garantidos, bem como maior
quantidade de profissionais qualificados para atender este público.
Neste propósito, torna-se imprescindível conhecer o TEA e as características peculiares do aluno autista de forma a delinear estratégias
que possibilitem seu desenvolvimento integral considerando suas habilidades e interesses específicos. Para tanto, o presente trabalho tem
o objetivo de estabelecer uma abordagem sobre o espectro autista no
ambiente escolar, bem como destacar as fragilidades nas práticas pedagógicas e na formação dos professores que atuam com este público.
Deste modo, a problemática sugerida para este estudo foi a inclusão do aluno autista no ensino regular, evidenciando como as fragilidades
da escola e da prática docente podem influenciar no ensino de autistas.
Para abarcar o objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com análise qualitativa, buscando detalhar as legislações que
amparam a pessoa com TEA, bem como evidências sobre como tem
sido a vivência desses estudantes no contexto escolar. Deste modo,
tendo por base os constantes relatos de familiares de autistas quanto
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à falta de preparo das escolas regulares em receber este público, o
presente artigo demonstra os desafios que estudantes autistas enfrentam no cotidiano escolar. Esse estudo auxilia no mapeamento do
que ocorre no cenário nacional com os alunos no espectro autista
como, também, objetiva gerar reflexão sobre a necessidade de melhoria nas práticas docentes de forma oferecer um ensino de qualidade a estes estudantes, no contexto da sala de aula comum.

DEFINIÇÃO DE AUTISMO
O transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma disfunção neurológica que afeta a sociabilidade, a comunicação verbal e não verbal e expressa inadequações comportamentais. (SILVA; GAIATO; REVELES, 2012).
O termo Autismo foi utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra
Leo Kanner baseando-se na terminologia originalmente concebida
pelo suíço Eugen Bleuler em 1911. Bleuler iniciou o estudo na área
e Kanner foi o primeiro que utilizou o termo “Autismo” que deriva do
grego “Autos”, que quer dizer volta-se para se mesmo, para descrever
o afastamento do mundo exterior observando em adultos com esquizofrenia, que tende a mergulhar em suas próprias fantasias e pensamentos. (GOMES e TERAN, 2014.p.447).
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-5, American Psychiatric Association, 2014), o termo
“autismo”, ou mais especificamente Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), engloba uma variedade de casos de transtorno do desenvolvimento onde observa-se, a partir dos dois anos de idade, prejuízos da
interação social e comunicação, acompanhados de comportamento
estereotipado e/ou interesse restrito. Nota-se ainda desenvolvimento
assimétrico, pois uma criança, pode apresentar muita habilidade de
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coordenação motora, por exemplo, mas atraso no aparecimento da
fala e repertório de autocuidado (MONTEIRO & ROMARIZ, 2017).
Além desses aspectos, um fator que merece especial atenção
nos indivíduos TEA é a comunicação. Ausência de fala em crianças
com mais de três anos, a presença de características peculiares, como
ecolalia, inversão pronominal, discurso descontextualizado, ausência de
expressão facial, até o desaparecimento repentino da fala. Essas alterações aparecem na literatura como uma das primeiras preocupações dos
pais dessas crianças (BALESTRO; FERNANDES, 2012, p. 279).
Em se tratando de comportamentos motores estereotipados,
as pessoas com TEA costumam balançar o corpo e/ou as mãos, pular, bater palmas e fazer caretas. Rituais, rotinas, insistência, compulsões, interesses restritos estão relacionados a comportamentos
disruptivos cognitivos (SILVA; GAIATO; REVELES, 2012).
O TEA incide sobre aproximadamente 1% na população geral.
(...) Em dados estatísticos estima-se que no mundo, 1 em cada 160
crianças têm Transtorno do Espectro Autista (APA, 2014; OMS, 2017).
Com os diagnósticos cada vez mais precoces este número tende a
ser cada vez maior.
Neste contexto, é comum a presença de alunos TEA em classes
regulares, o que, de fato, tem aumentado de forma expressiva nos
últimos anos, no Brasil. Esse fenômeno exige formação profissional
específica que qualifique professores no trato efetivo dessa clientela
(AZEVEDO, 2017; NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013).
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) compromete de forma
qualitativa o desenvolvimento sócio comunicativo e é caracterizado, também, pela presença de comportamentos e/ou interesses restritos e repetitivos ou estereotipados (APA, 2014). A dificuldade na comunicação é alvo
de inúmeros estudos sobre o desenvolvimento de pessoas com autismo

S U M Á R I O

104

e integra os critérios diagnósticos do quadro. A junção deste déficit com
as relações sociais prejudica a incorporação deste indivíduo na sociedade e necessita de ajustes para possibilitar as trocas com seus pares.
Neste panorama, o tratamento da pessoa com Transtorno do
Espectro Autista deve ser realizado por meio de recursos e alternativas
que proporcionem a ampliação dos laços sociais e das formas de se
expressar, além de estimular e facilitar a comunicação, possibilitando
assim, a inserção do indivíduo em diferentes contextos (BRASIL, 2015).
Diante dessa necessidade, no Brasil, foi aprovada a Lei
13.861/2019, que alterou o artigo 17 da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno
do espectro autista nos censos demográficos. A este respeito, a Lei
13.861/2019, define que os censos demográficos realizados a partir
de 2019 incluirão as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista, em consonância com o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.764,
de 27 de dezembro de 2012.
Esta ação é resultado de muitas indagações, principalmente
quando se discute a inclusão desses alunos nas escolas regulares de
ensino, sendo que diversos pesquisadores e estudiosos defendem a
inclusão destes estudantes, tais como: GOMES e TORAN (2014.p 447)
ORRÚ (2012, p.23) CUNHA (2014, p.68) SILVA (2012 p.109) e outros.
Nessa direção, Vygotsky (2004, p. 289) afirma que:
[...] a criança não é um ser acabado, mas um organismo em
desenvolvimento e, consequentemente, o seu comportamento
se forma não só sobre a influência excepcional da interferência
sistemática no meio, mas ainda em função de certos ciclos ou
períodos do desenvolvimento do próprio organismo infantil, que
determinam, por sua vez, a relação do homem com o meio.

Por meio desta fala, Vygotsky chama a atenção para os aspectos de convivência e comunicação. Os seres humanos se comunicam
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através da linguagem verbal (escrita ou falada) e não verbal (sinais,
símbolos, cores). Quando as crianças apresentam algum prejuízo em
uma dessas linguagens ou em ambas, acabam dispondo de poucos
recursos para interpretar os sinais de comunicação e interagir com outras pessoas (SILVA; GAIATO; REVELES, 2012).
Cabe destacar, ainda, que a linguagem é extremamente importante para a aquisição de novos conhecimentos. Neste sentido, Vygotsky esclarece que:
A aprendizagem da linguagem é a condição mais importante
para o desenvolvimento mental, porque, naturalmente, o conteúdo da experiência histórico – social, não está consolidado
somente nas coisas materiais; está generalizado e reflete-se de
forma verbal na linguagem (VYGOTSKY, 1989, p. 114).

Algumas crianças com TEA costumam falar na terceira pessoa,
apresentam dificuldade para demonstrar emoções e são monotemáticas, porque falam prioritariamente de assuntos de seu interesse, não
estabelecem um diálogo coerente, não conseguem relatar acontecimentos passados, não compreendem a intencionalidade de ironias e
provérbios. (SILVA; GAIATO; REVELES, 2012).
Diante desse panorama, é imprescindível conhecer as características específicas do aluno autista para ser possível traçar estratégias
que favoreçam seu desenvolvimento global considerando seus interesses e habilidades específicas.

ASPECTOS LEGAIS DO AUTISMO
De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.145/2015
toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de dis-
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criminação. A lei assegura, também, dentre outros direitos, à educação, de maneira a garantir sua formação profissional e seu bem-estar
pessoal, social e econômico.
Quanto ao estudante com TEA, o direito de frequentar a escola regular é garantido, também, na Lei nº 12.764, de 22 de dezembro de 2012
(Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista) (BRASIL, 2012) e em outros instrumentos legais.
A este respeito, a Nota Técnica nº 24/2013/MEC/SECADI/DPEE,
determina: que:
Para a garantia do direito à educação básica e, especificamente, à educação profissional, preconizado no inciso IV, alínea
a, do artigo 3º da Lei nº 12.764/2012, os sistemas de ensino
devem efetuar a matrícula dos estudantes com transtorno do
espectro autista nas classes comuns de ensino regular, assegurando o acesso à escolarização, bem como ofertar os serviços da educação especial, dentre os quais: o atendimento
educacional especializado complementar e o profissional de
apoio (BRASIL, 2013, p. 4).

Neste sentido, Vieira destaca:
É a qualidade do relacionamento professor-aluno que torna o
processo educativo e a escola significativos para o educando.
É preciso que os professores sejam capacitados para atender
à crescente população de crianças com autismo. Infelizmente
ainda é grande o número de pessoas que enxergam esses
indivíduos de forma errônea e acabam não realizando a inclusão
da melhor forma possível a esses alunos. Mas em todas as
pesquisas estudadas, ficou clara a importância da inclusão dessas crianças em escolas regulares para promover experiências
de socialização atividades diárias, tornando-as o mais independente possível. (VIEIRA et al., 2013, p.09).

Nesta vertente, Rodrigues et al, (2013) mencionam que é preciso
aprimorar a política de inclusão, de forma que não somente fomente o
acesso, mas que adotem medidas para manter as crianças com autis-
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mo nas escolas, superando as dificuldades presentes e as incluindo de
verdade. Afinal, é dever do Estado proporcionar para toda a população
políticas públicas que busquem a garantia de diretos dos indivíduos.
Damasceno et al (2017) evidenciam que o cenário jurídico normativo
brasileiro mostra-se favorável ao atendimento do indivíduo com TEA.
Além das legislações no campo da Educação, temos leis e decretos
da política de Saúde e Direitos Humanos.
A este respeito, Silva (2013, p.83) faz a seguinte afirmação:
Uma pessoa com um transtorno, por exemplo, é, antes de tudo,
uma pessoa e não um transtorno. Nesse sentido, um indivíduo
com Transtorno do Espectro do Autismo não é um autista, é
uma pessoa humana, nomenclatura fundamental de garantia
de direitos. Um rótulo classificatório não é capaz de captar a
totalidade complexa de uma pessoa, muito menos, a dimensão
humana irredutível desta.

Assim, não basta existir direitos em lei, é preciso buscar mecanismos concretos para que esse cidadão, principalmente o TEA, tenha
todos os direitos e serviços garantidos.

A FORMAÇÃO DOCENTE E O TEA
NO CONTEXTO ESCOLAR
No contexto escolar, do ensino regular, ouvimos frequentemente alegações de professores que não estão preparados para ensinar
alunos com TEA em sala de aula. Argumentações como esta causam
inquietudes e preocupações por originarem-se daqueles que trabalham diretamente com os alunos.
Ter acesso à escola, mas não aos conhecimentos, habilidades,
valores veiculados por ela leva à exclusão das melhores oportunida-
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des de atuação no mercado formal de trabalho, por exemplo, ficando
comprometidas não apenas a inserção produtiva, mas também a vida
futura do aluno. (MOROZ, 2015).
Os estudos de Azevedo (2017) demonstram que nas escolas,
menos da metade dos profissionais possuem alguma formação para
lidar com educação especial. Desse total, menos de 10% sabem como
trabalhar com aluno autista.
Pinto (2013) demonstra uma situação ainda mais preocupante
ao evidenciar que alguns professores mesmo possuindo formação na
área de educação especial e já tento atuado na área, apresentam muito despreparo para com os alunos autistas e, muitas vezes, não sabem
nem o que é o TEA exatamente. O mesmo ocorre nos estudos de Schmidt e colaboradores (2016). Onde muitos profissionais declaram tentar, mas não sabem se a metodologia adotada possui alguma eficácia.
Chiote (2015) e de Orrú (2012) também consideram que as práticas escolares atuais destinadas para autistas são, predominantemente, de natureza empirista.
A este respeito Ropoli evidencia:
Para haver inclusão é necessário que haja aprendizagem, [...]
dai a necessidade de rever os nossos conceitos sobre currículo.
Este não pode se resumir as experiências acadêmicas, mas se
ampliar para todas as experiências que favoreçam o desenvolvimento dos alunos normais ou especiais. (ROPOLI, 2010, p.90).

Para Cavaco (2014, p.31):
Incluir não é só integrar [...] é aceitar integralmente as diferenças
de todos em uma valorização do ser enquanto semelhante com
igualdade de direitos e oportunidades e mais do que desenvolver comportamentos é uma questão de conscientização e de
atitudes (CAVACO, 2014, p.31).
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Para uma real inclusão, como sugere Cavaco, é necessário refletir sobre a formação do professor. Diversos estudos sugerem lacunas nesta formação, particularmente a falta de exposição a conteúdos
curriculares que versam sobre a educação de alunos com autismo
(AZEVEDO, 2017; NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013; NASCIMENTO;
CRUZ; BRAUN, 2016; SCHMIDT et al., 2016).
Quando se trata de ensino para autistas, o desafio educacional
aumenta. Chiote (2015) e Orrú (2012) apontam que em muitas escolas,
os alunos diagnosticados com TEA continuam a ser ensinados pelo
uso único de modelos pedagógicos tradicionalistas, ignorando a funcionalidade da linguagem, na rede de relações sociais e culturais que
compõem a formação da mente humana.
Esta realidade também foi descrita no estudo de Azevedo (2017),
pois ao analisar 22 estudos relacionados às práticas pedagógicas desenvolvidas em escola regular, com alunos TEA, Azevedo constatou
que menos de 20% dos agentes educacionais possuíam formação na
área de educação especial, e nenhum dos entrevistados relatou possuir
qualquer capacitação específica em autismo. Esta realidade também
foi observada no estudo de Schmidt e colaboradores (2016), pois mais
da metade dos 29 professores de alunos com autismo não possuía
qualquer formação complementar, além da graduação em Pedagogia.
Nesta perspectiva é primordial que o docente além de dominar a disciplina que leciona, conheça, também, estratégias efetivas para ensiná-la.
Assim, é certo que atualmente para uma criança Autista desenvolver suas habilidades e aprendizagem na sociedade, é indispensável que estejam inseridas na escola, mas devido a falta de formação
específica até mesmo dos “acompanhantes especializados”, os professores deixam a desejar ao se trabalhar com esse público (SILVA;
FRANÇA; SOBRAL 2019).
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Cabe destacar que o despreparo do acompanhante especializado vai contra o que preconiza o artigo 56 da lei nº 9394/96 (LDB),
pois esta chama a atenção para a necessidade de professores com
especialização adequada para atendimento especializado, bem como
docentes do ensino regular com capacitação para realizar a integração
desses estudantes, nas classes comuns (BRASIL, 1996).
A pesquisa realizada por Silva, França e Sobral (2019) também
evidenciam a importância de o professor possuir conhecimento sobre
os métodos e técnicas adequadas para o desenvolvimento do aprendizado do aluno Autista. As autoras concluem que “a inclusão de Autista
no ensino regular, requer mudanças nas práticas educativas, preparando esses profissionais para trabalharem com este público” (SILVA;
FRANÇA; SOBRAL, 2019 p. 14).
Todavia, a formação de profissionais qualificados requer aperfeiçoamento de práticas e programas de formação de analistas do comportamento (ODA, 2018).
O estudo de Pinto (2013) evidencia que, alguns professores apesar de possuírem formação em Educação Especial, apresentam muito
desconhecimento sobre o espectro autista conforme relatado abaixo:
Olha, não é assim uma área que eu fiquei ou fico... Não me
aprofundei muito no... No assunto não, pra te falar a verdade,
assim [...] não, não fico muito, não fiquei muito presa a esse
assunto não [...] eu me aprofundei um pouco mais na área da
deficiência mental, então, quando eu fui chamada pra trabalhar
na UNAED eles já me adiantaram que eu ia pegar n’s deficiências...(P2: PINTO, 2013, p. 93).
[...] eu acho que seria... ah, uma deficiência que precisa de muito... acho que de muita reflexão, de muito estudo porque é muito
complexo né? Por que a gente vê muitos casos diferentes; [...]
É muito interessante, quando eu comecei a trabalhar com ele
(João) eu percebi a diferença dele, pro outro aluno, com quem
eu trabalhava [...] (P2: PINTO, 2013, p. 94).
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Como resultado, conforme expressa a professora colaboradora de
ações inclusivas no segmento abaixo, não havia um planejamento colaborativo prévio em relação aos conteúdos escolares para o aluno autista.
[...] mais pra esse lado, se não der aí, de repente, tentar criar
uma outra atividade também, mas como que não há, que a gente assim, às vezes não dá pra sentar então fica muito assim...
Ah, de repente eu não sei o que ela vai dar hoje e eu posso tá
trazendo uma outra atividade que não tem nada a ver com o
contexto ali [...] (P2: PINTO, 2013, p. 130).

Nesse mesmo estudo, a falta de conhecimento é observada pelas professoras no seguinte segmento:
[...] assim, a, gente até faz o trabalho, mas... Ai, meu Deus,
como eu vou conseguir, será que ele vai conseguir? [...] é muito
difícil, por que não é igual, eu não vou desistir por que ele não
vai conseguir e não vamos fazer nada... é tentar... igual, não
pode sair do contexto, não pode, não pode, não pode... eu tento
ao máximo continuar, mas às vezes não dá... infelizmente não
dá...(P2: PINTO, 2013, p. 131).

Nesse discurso, também, está latente a concepção de ineducabilidade e impossibilidade de aprendizado do educando com autismo
encontrado na fala dos professores revisados no estudo de Schmidt e
colaboradores (2016). Conforme alerta Pinto (2013), essa concepção
pode estar atrelada a uma falta de práticas pedagógicas eficazes que
possibilitam o acesso do aluno ao currículo.
Fator ainda mais alarmante é descrito por Gomes, 2011 apud,
Azevedo, (2017):
A orientação que tive da coordenação da escola assim que comecei o trabalho com ele foi: “deixa ele quieto, não mexa com
ele. Ele está aqui só para socializar” (P1: GOMES, 2011, p. 105).

Esse discurso é reiterado no estudo de Chiote (2011), conforme a
fala da professora que acredita ser a socialização o foco da intervenção:
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[...] eu fico muito preocupada, eu sei que o isolamento é uma
característica do autismo, mas ele precisa fazer parte do grupo,
interagir... é a base do desenvolvimento. Se isso não acontece,
como é que a gente faz? Eu nunca tive contato com um autista.
O começo foi complicado (P1: CHIOTE, 2011, p. 79).

Com essas orientações, evidencia-se que o trabalho com as
habilidades acadêmicas ainda é complexo, visto que nas orientações
e formações dadas aos professores ainda é frequente o discurso da
importância da socialização, deixando de lado os conhecimentos para
promover a aprendizagem acadêmica que pode ser útil para a vida
futura do aluno. (AZEVEDO, 2017).
O descaso dos órgãos púbicos pode ser percebido, no estudo
de Oliveira (2013) por meio do relato das professoras:
A secretaria de educação deveria planejar suas formações e incluir os professores regentes de sala, para que a gente se sinta
mais preparada (P1: OLIVEIRA, 2013, p. 95).
O professor de apoio em sua maioria é de designação temporária. Eles participam da formação, mas a rotatividade desse
profissional prejudica muito ao bom andamento do processo. É
uma falta de continuidade. A formação deveria ser para todos
(P2: OLIVEIRA, 2013, p. 95).

Azevedo, (2017); Silva, (2011); Pucovski (2013) observam, ainda, a falta de habilidades e/ou interesse por parte dos professores para
adaptar atividades para os estudantes autistas. Conforme Orrú (2012)
e Chiote (2015), ainda prevalece a ideia de que imitar é ato mecanicista e de que imaginar é ato inteiramente criativo, destinando-se
aos autistas atividades mecanizadas, solitárias, de pura imitação; e,
aos típicos, atividades criativas, considerando-se, para tal exclusão, a
compreensão equivocada das características dos autistas, como, por
exemplo, a interpretação de que os autistas não pensam, ou seja, não
fazem relações de significados.
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Vigotsky (1994) sob a mesma ótica, aborda a questão das deficiências e enfatiza que “Para mudar isso é preciso mudar a concepção
de sujeito e entendermos que, independente de ser deficiente ou não
ele integra a sociedade e deve ter seu desenvolvimento garantido”.
(VIGOTSKY, 1994).
Ainda neste sentido, Liberalesso, (2020, p. 55) evidencia:
Não me parece ético submeter pessoas com o Transtorno do
Espectro Autista a práticas sem nenhuma demonstração de efetividade. Centenas de estudos realizados em todo o mundo e as
amplas revisões científicas do NAC e NCAEP realizaram o belíssimo trabalho de separar o joio do trigo e indicar quais práticas
possuem evidência e podem realmente ajudar as pessoas com
autismo a terem melhor qualidade de vida. Nossa tarefa é estudar exaustivamente e dar o melhor de nós, a fim de garantir que
a presença de uma deficiência não seja desculpa para privar os
autistas de seus Direitos Humanos. (LIBERALESSO, 2020, p. 55)

Assim, considerando as características da pessoa com TEA, é
necessário que esta seja vista em sua totalidade, levando em consideração, principalmente, a forma como ela realiza as suas ocupações,
objetivando qualidade de vida e independência. Para tanto é necessário rever as práticas adotadas e utilizar mecanismos que, efetivamente,
auxiliem no pleno desenvolvimento do estudante, pois a realidade aqui
apresentada deixa evidente a distância entre as pesquisas e a prática
docente, bem como a precariedade da formação docente e das próprias políticas educacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de aprendizagem de estudantes com autismo em
classes regulares tem sido um desafio. Neste trabalho, estabelecendo
um paralelo entre as legislações vigentes e os estudos de diversos
autores, identificamos os obstáculos vividos pelos estudantes TEA e
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por suas famílias no contexto escolar. Muitas escolas ainda possuem
a crença de que não é a escola que deve se adaptar à criança autista,
mas que o estudante autista deve se enquadrar às regras da escola
sob a alegação de que esta ação é necessária para preparar a criança
para o mundo que não lhe fará as suas vontades.
Entretanto, a vivência escolar demonstra que a inclusão pode
ser beneficiada por meio da preparação e dedicação dos professores,
com apoio especializado, para os que necessitam, e adequação do
currículo, quando necessário.
Além destes aspectos, destacamos a importância de profissionais
especializados em autismo. Nesse âmbito, é essencial que o professor
se aproprie de práticas com adequado respaldo empírico e estas devem
ser propagadas nos cursos de formação e especialização de professores, ampliando seu repertório de práticas educativas adequadas as
necessidades dos alunos com TEA que frequentam o ensino regular.
Assim, é preciso deixar claro que não é papel, apenas dos professores especialistas em Atendimento Educacional Especializado
(AEE), compreender o processo de ensino e aprendizagem de alunos com TEA, mas sim obrigação de todos os agentes envolvidos na
educação, principalmente dos professores da rede regular de ensino.
Pois, apesar de privilegiarem um discurso de aceitação à diversidade,
os agentes escolares demonstram pouco conhecimento das práticas
pedagógicas necessárias para educar essa população.
Dessa maneira, os professores necessitam de formações que
lhes permitam avaliar e selecionar as pesquisas que melhor atendam
às necessidades de seu aluno, bem como ter conhecimento do seu
público de trabalho e refletir se possui as habilidades necessárias para
garantir o desenvolvimento deste estudante, pois já está evidente que
formações superficiais ou com pouco aprofundamento não são eficientes quando observados os contextos reais de sala de aula.
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Sem levar em consideração estes aspectos, a inclusão torna-se
segregação e pode representar intenções de uma violência a identidade autista.
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INTRODUÇÃO
O transtorno de Rett é definido como uma desordem do desenvolvimento neurológico e motor com perdas progressivas, após
um período normal de desenvolvimento entre os 06 a 18 meses de
idade. É considerado raro para muitas pessoas, apesar de possuir
alguns relatos nas décadas de 50 e 60, quando estava inserido no
TGD - grupo de transtornos globais de desenvolvimento, ficando conhecido pelo mundo. No ano de 2013 houve uma nova classificação
dos transtornos na APA, no qual os subtipos de transtornos foram
extintos, ficando conhecidos apenas como uma única classificação,
a TEA – transtornos do aspectro do autismo, incluindo os sintomas de
déficit na comunicação e interação social; padrão de comportamentos, interesses e atividades restritas e repetitivas.
Esse tipo de transtorno em crianças causam perdas de habilidades como: a fala, o andar e o uso intencional das mãos, as estereotipias
manuais como movimentos repetitivos e involuntários começam a aparecer com mais frequência, em especial e maior proporção no publico
feminino. Nesse sentido, ao atuar como professora na educação infantil
teve contato com duas crianças, meninas, diagnosticadas com a Rett e
que apresentavam perda progressiva do uso das mãos e comunicação
incipiente com os docentes e com os colegas de sala. Diante dessa
situação, torna-se pertinente a seguinte problemática: Quais estratégias
podem ser utilizadas para auxiliar no desenvolvimento da comunicação
e dos movimentos dos membros superiores em meninas com Rett?
Considerando esse contexto, esse projeto tem por objetivo propor estratégias de promoção de fala dessas duas crianças com rett, de modo
que proporcione o desenvolvimento da comunicação dessas crianças,
mediante a realização de oficinas recreativas e a ludicidade no ensino
da língua inglesa dentro do quadro de retrocesso e/ou perda da fala.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O transtorno de Rett surgiu a partir de estudos de dois grandes
médicos, Dr. Andréas Rett (obteve seu sobrenome devido a toda sua dedicação e pesquisa relacionada à síndrome) e o Bengt Hagberg, ambos
na mesma época estudavam comportamentos estranhos em um determinado grupo de meninas (sexo em que a doença é mais presente).
No decorrer da disciplina transtornos globais do desenvolvimento me chamou a atenção o transtorno de Rett pelo fato do assunto ser
pouco abordado na sociedade e muitas pessoas ao menos sabem de
sua existência. Outro fato importante que me levou a escolha deste
tema é minha atuação com o público infantil, por desenvolver inúmeras
atividades com eles e perceber que entres meus alunos, 02 meninas
apresentaram alguns sintomas da doença, como a perda progressiva
do uso das mãos durante as atividades e pouco comunicativas comigo, com os demais professores e seus colegas de turma.
A partir das suspeitas em relação às duas alunas, começamos
a pesquisar a respeito, entrar em contato com a família e o encaminhamento aos neurologistas, foi constatado por estes que as duas
crianças possuem, de fato a Rett, uma com a idade de 06 anos e a
outra com 07. A doença possui um retardo motor discreto, presença
de hipotinia muscular que é a diminuição do tônus muscular e da força,
que pode causar moleza e flacidez e pode ser facilmente detectada
em bebês, logo após seu nascimento ou ainda muito jovem e diversas
alterações motoras e neurológicas.
As alunas apresentavam um prejuízo em relação à fala e sabendo o quanto é importante o desenvolvimento da fala na primeira
infância, conduziu-me a análise da problemática e assim propondo a
realização de oficinas recreativas, eficientes e atrativas para o grupo
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de meninas da educação infantil, visando à melhora na comunicação
e podendo ser aplicado no contra turno escolar.

METODOLOGIA
A pesquisa se justifica em compreender a importância das oficinas recreativas para o tratamento de crianças comtranstorno de rett
em ambientes escolares. De maneira que possa contribuir para uma
possível melhora no desenvolvimento global das crianças através das
oficinas recreativas.
O presente estudo possui caráter descritivo e metodológico,
uma vez que pretende analisar e descrever a importância das oficinas
recreativas para o tratamento da doença. No qual houve um procedimento de coleta de dados, realizados através de levantamentos bibliográficos. As oficinas recreativas estão ligadas á área da educação
e saúde e vem sendo discutida em diversos países, com intuito de
ampliar os benefícios a indivíduos com algum tipo de doença.
Assim, a pesquisa foi realizada em sites de pesquisas acadêmicas indexadas, como: Google acadêmico, associação brasileira de
transtorno de Rett, Ministério da Educação – MEC e a revista de Educação Física, utilizando os seguintes descritores: recreação, transtorno
de Rett e crianças. A busca por artigos em revistas indexadas foi delimitada entre os anos 2000 a 2020. Pelo exposto a natureza dos dados
acima possui uma abordagem qualitativa (esta, relacionada ao levantamento de dados sobre um grupo, compreender e interpretar seus
comportamentos, suas opiniões e as expectativas dessa população).
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ANÁLISE DE DADOS
Para a exposição da síntese da proposta foi selecionado o framework Kaizen, reproduzindo, a seguir, com as principais considerações a respeito do projeto:

O framework escolhido foi o Kaizen uma vez que permite uma
apresentação notória do problema, da proposta de solução identificada, bem como uma comparação entreo antes e depois com a aplicação do projeto, o que permite a atenção sobre o problema e a possibilidade de aplicação da proposta. Portanto o leitor pode visualizar os
principais aspectos desenvolvidos no projeto, que são indispensáveis
para a sua compreensão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Aproximadamente 99,5% dos casos de transtornos de Rett são
esporádicos, ou seja, sem antecedentes familiares. A análise da origem parental (dos pais) nos casos esporádicos revelou que, na maioS U M Á R I O
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ria deles, as mutações ocorreram de novo no alelo de origem paterna.
Isso explicaria a predominância clássica em meninas, já que os meninos não herdam o cromossomo X paterno, mas sim o materno, no
qual sua prevalência é em cerca uma menina a cada 10.000 a 20.000.
O público alvo da doença é meninas e pensando em como minimizar esse quadro da doença, no qual as duas alunas da escola municipal, do Município deGuarapari se encontram, proponho para sanar
os problemas identificados nas duas alunas, oficinas recreativas.
Uma vez que a recreação é toda e qualquer situação em que
se acontece uma diversão ou uma brincadeira, feita de diversas formas e vivenciada durante toda a vida, por crianças, adultos e idosos.
Todas as pessoas necessitam de momentos de lazer e recreação. As
oficinas recreativas são espontâneas e criativas, trazendo o prazer
e melhora da saúde durante sua pratica, privando o ser humano de
tensões e preocupações.
De forma geral, as oficinas recreativas são expressas por brincadeiras, músicas, jogos, teatros, entre tantos outros. Sendo de suma
importância no cotidiano do ser humano, especialmente para crianças. Porém, nem sempre a recreação tem sido vivenciada e respeitada
como um comportamento natural e primário na fase infantil, uma vez
que, em algumas circunstâncias infelizmente as crianças são privadas
dessa fase da vida e de ter esse contato com oficinas recreativas, músicas, jogos e brincadeiras. Principalmente as crianças, por motivo de
saúde, encontram-se confinadas ou acamadas em hospitais, acometidas de doenças que exigem tratamento demorado ou recuperação
prolongada, privando-as da vivência lúdica.
Assim, para o melhor desenvolvimento das crianças através das
atividades, a proposta das realizações das oficinas recreativas é no
contra turno escolar, 03 vezes na semana, dividido em oficinas de: música, teatro, brincadeiras e jogos para o aprendizado das alunas, am-
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bos desenvolvidos no idioma da língua inglesa, uma oficina de cada.
Através das oficinas as meninas vão desenvolver a fala e habilidades
motoras, conforme afirma as PCNs.
As habilidades motoras deverão ser aprendidas durante toda a
escolaridade, do ponto de vista prático, e deverão sempre estar
contextualizadas nos conteúdos dos outros blocos. Do ponto
de vista teórico, podem ser observadas e apreciadas principalmente dentro dos esportes, jogos, lutas e danças. (PCNs/ MEC,
BRASIL, 1997, p. 36).

A oficina de música desenvolvida da seguinte maneira: letras
de músicas infantis expressas e atribuídas a cada aluna, a mim e a
assistente de sala. Primeiramente acompanhamos a letra da música
tocada em uma breve leitura no primeiro momento e depois cantando
a música propriamente dita, repetida 03 vezes a cada 15 min e uma
pausa de 03 min para não cansá-las. Atividade desenvolvida na sala de
música da escola e a cada aula as meninas evoluíam mais a fala com
a música, acrescentado na oficina instrumentos adaptados por elas
mesmas durante as aulas.
Oficina de teatro: juntas escolhemos temas preferidos das meninas, como: chapeuzinho vermelho, branca de neve, a fada dos dentes,
dentre inúmeras outras histórias. Adaptamos as histórias a nossa realidade, pois contávamos com apenas 04 personagens (as duas alunas,
eu e uma assistente de sala), ensaiávamos 03 vezes na semana durante 02 meses e depois apresentávamos no intervalo de suas aulas
no período da manhã.
Oficina de jogos lúdicos enfatizando o vocabulário da língua inglesa: 12 figuras escolhidas em um tema específico e com o passar
das semanas os temas foram mudando, como, por exemplo, (Fruits)
“frutas”, todas elas impressas e coladas no quadro branco da sala.
Logo após, eu entreguei a elas duas plaquinhas com as seguintes frases (Yes,I do) “Sim, eu gosto” e (No, I don`t) “Não eu não gosto” eu
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escrevi no quadro a seguintes perguntas (Do you like banana?) “Você
gosta de banana?” e conforme eu iria alternado os nomes das frutas
em inglês elas irima respondendo com as plaquinhas em inglês se
“Sim, eu gosto” (Yes, I do), se “Não, não gosto” (No, I don`t). Depois
concluía com uma leitura de todas as figuras aleatoriamente.
O objetivo dessa atividade é aguçar as meninas por meio de brincadeira a aprenderem as sentenças em inglês. Além do que, elas agregaram novas palavras ao vocabulário no estudo de uma segunda língua.
De acordo com Vieira (2013), as oficinas recreativas foram uma
forma do programa PECS adaptado a nossa escola, para ajudar a desenvolver a fala das duas alunas e posteriormente aumentar seu nível
de comunicação com a equipe pedagógica, seus familiares e a sociedade em geral. Assim adaptamos as oficinas e aplicamos em nossa
escola da seguinte maneira:
Segunda

Teatro

Musica

Quarta

Jogos lúdicos

Teatro

Sexta

Musica

Jogos lúdicos

Cada oficina composta de 50 min e intervalo de 15 min entre
cada uma, ambas de suma importância no desenvolvimento das meninas, uma vez que:
Através do prazer, o brincar possibilita á criança à vivência da sua
faixa etária e ainda contribui de modo significativo, para sua formação como ser realmente humano, participante da sociedade
em que vive, e não apenas como mero individuo requerido pelos
padrões de produtividade social (MARCELLINO, 2000, p. 38).

As atividades desenvolvidas durante as oficinas facilitam a compreensão da fala e da comunicação funcional para meninas com Rett.
No entanto, minha proposta não possui potencial para interferir na pro-
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gressão da doença, tão pouca para cura- lá. Porém, é uma alternativa
totalmente lúdica e recreativa que auxilia na tentativa de aumentar a fala
e a comunicação das meninas, reduzindo a progressão da doença.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou compreender a importância de oficinas recreativas, especialmente para o público infantil em ambientes escolares. Buscou-se desenvolver atividades diversificadas, através de músicas, leituras, teatros, jogos e
brincadeiras e língua inglesa, que desenvolvem o aspecto cognitivo,
psicomotor e social das alunas. De acordo com a faixa etária entre 07
a 12 anos, fazendo as adaptações necessárias para a participação
e o desenvolvimento das alunas e aplicando as atividades mais adequadas possíveis para as mesmas.
No qual, diversos autores cooperaram durante a elaboração
da obra, dando suporte essencial no entendimento e no uso adequado das atividades e após aplicar as oficinas recreativas no contra
turno escolar das meninas, foi possível identificar as vantagens e os
benefícios da proposta, uma vez que a partir do desenvolvimento das
atividades as meninas aumentaram o seu nível de comunicação, fala
e a linguagem verbal. Ambos identificados durante a realização das
oficinas e depois em sala de aula, através do aumento gradativo das
atividades escolares feitas em sala de aula e tarefas de casa, juntamente com maior participação em opiniões de trabalhos em grupos
e opiniões de atividades em sala de aula.
Através das oficinas de música, teatro e a língua inglesa as meninas começaram a se comunicar mais e a interagir com todos em
sua volta e na oficina de ditado puderam melhorar seusvocabulários e
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a fala em si. Dando cada vez mais continuidade a sua comunicação,
tanto com a equipe pedagógica da escola, como seus familiares e
pessoas estranhas de seu convívio social.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a abordagem filosófica das condições e possibilidades do ensino da Filosofia adquiriram um desenvolvimento importante. O ensino da Filosofia começou a ser visto como um problema
propriamente filosófico e não como uma questão exclusiva ou fundamentalmente pedagógica. Isso aconteceu após a inserção das ciências humanas no currículo escolar que fez com que a Filosofia perdesse seu status de soberania. Essa perspectiva enriqueceu a análise da importância
do ensino da Filosofia na sociedade contemporânea (D’OCA e MELO).
Em termos gerais, os conhecimentos relacionados aos processos de ensino-aprendizagem da Filosofia se encontram em duas áreas
diferentes. Existem os lugares onde a Filosofia é produzida, como as
universidades, centros de pesquisa e, por outro, aqueles em que ela
é reproduzida, que seriam também as universidades, instituições de
formação de professores e as escolas. A expressão dessa produção
filosófica se materializa, tradicionalmente, em livros e artigos especializados. Nessa perspectiva, o ensino da Filosofia consistiria basicamente em transferir, de alguma forma, parte do conhecimento produzido no
campo filosófico para o mundo dos estudantes. As características que
essa forma de ensinar pode ter é o que tem sido comumente chamado
de metodologia de ensino da Filosofia (GELAMO, 2007).
É fácil verificar que, ao contrário do que acontece com as
demais disciplinas do currículo escolar, a construção de um projeto
político pedagógico de Filosofia que atenda a todos, tem sido, até
agora, uma tarefa complexa. Isso ocorre, porque ao contrário de
outras disciplinas, em que a definição do campo não é um problema
disciplinar complexo (para um matemático ou um químico não é difícil
delimitar seus objetos de estudo), para a filosofia a delimitação do
campo de atuação já é um problema filosófico.
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Ensinar ou tentar transmitir a Filosofia é também um desafio
filosófico, porque a tarefa de ensinar tem a função de tentar reduzir
essa lacuna entre a teoria e a prática filosófica. Entretanto, sabe-se
que existem pontos de partida em comum que não são necessariamente um conhecimento ou habilidade específica, mas sim uma
atitude questionadora, crítica e desconfiada de filosofar. Diante da
prática do ensino da filosofia, observa-se algumas questões acerca dos métodos didáticos pedagógicos utilizados para o ensino da
disciplina. Nesse sentido, seguindo a proposta de Pagni (2004) que
diz que “o professor dessa disciplina (filosofia) deveria refletir acerca
de sua própria formação e dos limites de seu ofício” (PAGNI, p. 220,
2004), o presente artigo tem como objetivo analisar a importância do
ensino da filosofia na sociedade contemporânea.

METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo ao qual se propõe será realizada uma
revisão bibliográfica, baseada na busca por trabalhos publicados na
área do tema escolhido, os quais servirão de base para o levantamento
de dados e consequentemente, para a formulação de conhecimentos.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, já que se dará através da análise
dos conteúdos existentes e publicados. Quanto a técnica a ser utilizada será considerada documentação indireta, visto que serão utilizadas
fontes secundárias conforme obras listadas nas referências, cujos autores abordam aspectos relevantes relacionados à pesquisa.
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HISTÓRICO DO ENSINO DA
FILOSOFIA NO BRASIL
A filosofia tem um marco etimológico em sua origem histórica, conhecido por todos: desejar ou amar (philein) conhecimento (sophía), que
quer dizer que o filósofo procura algo que ele não tem. Segundo Sócrates, ensinar filosofia é ensinar uma ausência (ou, talvez, uma impossibilidade). Pode-se mostrar como os outros desejaram ou amaram a sabedoria ou o que fizeram desse desejo ou daquele amor. Mas, obviamente,
não é possível ensinar a sabedoria do amor, pois, é claro, não é possível
ensinar a se apaixonar. Isso leva a uma situação paradoxal: a essência
da filosofia é constitutivamente intocável, porque não há outra coisa que
seja mais pessoal e irredutível do que a visão pessoal do mundo.
A ideia de incluir a Filosofia nos currículos escolares nasceu fora
da corrente principal do sistema educacional. Laurence Splitter foi o primeiro a introduzir a prática de “Filosofia para crianças” (P4C) depois de
ter trabalhado com Matthew Lipman, que foi universalmente reconhecido
como o criador da “Filosofia para crianças”. Portanto, a Filosofia tornou-se parte dos programas de educação através de um processo gradual
que mostra a criação de associações e a elaboração de manuais escolares. Embora outros filósofos também tenham difundido suas ideias
sobre esse assunto, o P4C foi o grande precursor do ensino da Filosofia.
No Brasil, o ensino da Filosofia foi banido na época do governo
militar, no ano de 1971 (Lei n. 5.692/71), sendo reintroduzida no ano de
1982 como disciplina optativa. Em 1997, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s) foram criados e em seu texto era prescrito que “o
aluno, ao final do ensino médio, deveria ter conhecimentos básicos de
filosofia e sociologia” (PCN, p. 7, 1997), entretanto cabia as Secretarias
Estaduais de Educação a criação da disciplina ou a inserção dos conteúdos de maneira transversal. Com a reformulação dos PCN a partir
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do projeto de Lei nº 11.684/2008, quando o Conselho Nacional de Educação determinou que as escolas teriam quatro anos para implantar as
disciplinas, sendo que a carga horária ficaria a cargo de ser decidida
por cada Secretaria Estadual de Educação (CONCOLATO, 2016).
Nesse breve histórico percebe-se que o ensino da Filosofia oscilou nos currículos escolares brasileiros. Segundo Alves (2002) este
processo é denominado de dialética da presença-ausência, onde em
alguns momentos a Filosofia estava presente e segura no currículo e
em outros estava excluída do mesmo. Assim, esse cenário desfavoreceu ainda mais o desenvolvimento e a implantação de metodologias
para o ensino da disciplina.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE FILOSOFIA
Há muito a Filosofia tem o potencial de incentivar disposições
democráticas através do desenvolvimento do pensamento crítico. Segundo Jaeger (2010)
Nela se manifesta da maneira mais evidente a força que se
encontra na raiz do pensamento e da arte grega, a percepção
clara da ordem permanente que está no fundo de todos os
acontecimentos e mudanças da natureza e da vida humana.
Todos os povos criaram o seu código de leis; mas os gregos
buscaram a “lei” que age nas próprias coisas, e procuraram
reger por ela a vida e o pensamento do homem. O povo grego
é o povo filosófico por excelência. A “teoria” da filosofia grega
está intimamente ligada à sua arte e à sua poesia. Não contém
só o elemento racional em que pensamos em primeiro lugar,
mas também como indica a etimologia da palavra, um elemento
intuitivo que apreende o objeto como um todo na sua “idéia”,
isto é, como uma forma vista (Jaeger, p. 12, 2010).

A Filosofia tem a capacidade de estimular o contato e a troca
de ideias entre alunos e professores de maneira que estes tenham
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uma interação como indivíduos que compõe a mesma sociedade,
sendo igualmente responsáveis pela mesma. Nesse sentido, Lipman
(1990) afirma que a Filosofia é capaz de proporcionar a formulação de
pensamentos e ideias em conjunto ao mesmo tempo que cada um
consiga expor seu pensamento, sua maneira de enxergar o ambiente
ao seu redor. Assim, ela estimula a capacidade de criar pontos de vista,
formular conhecimentos e desenvolver um senso crítico.
Segundo os PCNs a Filosofia ofertada como disciplina é capaz de
atender a uma demanda proveniente da preocupação filosófica que vem
desencadeando-se na sociedade contemporânea que envolve a ética e
a tecnologia. Essa capacidade se dá pelo fato de que a Filosofia possui
um caráter que influencia diretamente na formação cidadã e incentiva
os vínculos familiares e os laços de tolerância e solidariedade humana.
Assim, os PCNs de Filosofia direcionam o sentido em que os conhecimentos devem ser aplicados dentro da disciplina para que esta possa
atuar efetivamente no exercício formador do indivíduo (PCNEM, 1999).
A inclusão da Filosofia no currículo escolar pode ajudar as crianças a descobrir que a responsabilidade pelos valores pertence às esferas pessoal e social. Deste ponto de vista, a investigação filosófica
permite que alunos e estudantes participem de uma sociedade aberta
(FERRARI, 2016). Ao mesmo tempo, concentrar a atenção em “aprender isso” mais do que em “aprender como” favorece o desenvolvimento de habilidades em reflexão crítica, consideração de possibilidades
alternativas e uma genuína preocupação com a verdade e a clareza.
Brenifier (2007) sugere que a Filosofia é útil para a criança
que se envolve no processo de construção de si mesmo, graças à
experiência de filosofar e à participação em uma comunidade de
investigação, as crianças se tornam seus próprios agentes por meio
de uma experiência de liberdade. Eles encontram sua possibilidade
de pensar e são confrontados com o impensável e o insuportável. Em
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outras palavras, a Filosofia direciona as crianças a viver com a imprevisibilidade de si mesmas, das outras e do mundo.
A formação de indivíduos como os descritos anteriormente auxilia no desenvolvimento de seu pensamento filosófico, que muitas
vezes é obstruído diante da experiência dos adultos, que sem querer
acabam oferecendo respostas prontas para todos os questionamentos das crianças, impedindo-as assim de cultivarem a sensibilidade
filosófica exigida. Nesses casos as crianças criam autonomia para
desenvolver suas perguntas na sala de aula e passam entender os
caminhos e as consequências de cada escolha. Consequentemente,
ampliam seus sentimentos de coragem, liberdade e responsabilidade. Nesse sentido, Lipman defende em sua ideia que as teorias do
desenvolvimento que não dão espaço e sanção a capacidade das
crianças prejudicam o aprendizado (LIPMAN, 1990).
O ensino de Filosofia nas escolas constitui-se um grande desafio diante das perspectivas contemporâneas, como nos relata Freire
(1996) que precisa haver motivação para a pesquisa, para a busca,
mas na maioria das vezes, apresenta-se como reprodutivo, no sentido
de ser apenas aquele em que se estabelece a cronologia, a história de
alguns dos pensadores ou filósofos.

O ENSINO CONTEMPORÂNEO DE FILOSOFIA
A relação da Filosofia com a educação sempre envolveu uma
busca por modelos que fossem seguros no sentido de garantir um ensino de verdade. Nesse sentido pesquisas foram desenvolvidas, modelos
foram propostos com base nos resultado de inúmeras pesquisas nas
escolas. Essa busca vem da utilização de critérios universais que buscam o que seria “verdadeiro” e “necessário” para garantir a produção da
ciência na educação. De acordo com Ghiraldelli Jr (2005, p. 10) “O tema
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da verdade é decisivo na filosofia da educação pela simples razão de
que a noção de verdade está embutida, como pressuposto, em todo o
universo do discurso educativo, pedagógico ou metapedagógico”.
Desde os níveis mais altos de escolaridade, os esforços para
introduzir a filosofia no currículo escolar também se concentram em
questões de conteúdo. Millet e Tapper exploram o complexo debate
entre os formuladores de políticas, professores e educadores sobre
o papel da filosofia nas escolas em relação à educação de valores e
ao desenvolvimento de habilidades cívicas (UNESCO, 2015). Ensinar
filosofia em contextos institucionalizados coloca outro problema, em
relação às possibilidades de dar lugar ao pensamento. Tanto quem ensina como quem aprende desistem de assumir uma posição subjetiva
em relação ao conhecimento. Na mesma linha, Nietzsche, afirma que:
“A educação em geral procede desta maneira: tentar encaminhar o indivíduo, através de uma série de atrações e vantagens, a uma certa maneira de pensar e de se conduzir que
se transformou em hábito, instinto, paixão e se apodera dele e
domina contra sua conveniência, mas em bom estado geral”
(Nietzsche, 1984, p. 47-48).

A palavra método se relaciona com o caminho a ser percorrido
para que um determinado conteúdo seja transmitido pelo professor e
absorvido pelo aluno. Cabe ao professor estimular e auxiliar o aluno
para que o mesmo use a sua inteligência para que adquira conhecimento. De acordo com Prado (1991),
O professor não é, portanto, animador de debates, (...) ou o
avivador de memórias adormecidas. Não é por outro lado, o
agente principal, criador de conhecimentos na cabeça do discípulo, mas é auxiliar, causa adjuvante, que oferece ao discípulo,
por apoios externos, uma rica contribuição para que ele, discípulo, chegue mais rápido e possa subir mais alto, na aquisição
de conhecimentos. Quem conhece, quem aprende, o agente
principal na aquisição da verdade, é o discípulo: o professor
tem a nobre função de auxiliar. (Note-se: professor e ensino não
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necessariamente em escola, mas em todo o convívio humano
em que o mais velho ajuda o mais moço e, de modo particular,
pai e mãe, na convivência familiar (Prado, 1991, p. 42).

Dentre os métodos para o ensino de filosofia sem dúvidas o diálogo e a reflexão são há muito tempo caminhos certos a serem trilhados. O diálogo no sentido de amizade entre professor e aluno, como
explica Barcellos (2009) “A amizade não é um meio para nada, mas
uma mediação, uma abertura para o originário do diálogo, a saber, a
verdade, e assim fica assegurada a dignidade da pessoa, que existe
para si”. Desse modo, a amizade fortalece os laços entre ambos, aumentando a confiança e a abertura de um diálogo educativo.
Além desse diálogo o professor de Filosofia deve apresentar
o conteúdo de maneira livre, sem influência de ideologias e sem pretensão de manipular o aluno. Nesse sentido faz-se necessário que o
professor tenha ética, como afirma Prado (1991):
A referência fundamental para definir a ética do ensino está na
própria função do professor. Este não é nem um mero animador
de debates, nem um conscientizador de alunos; nem um simples orientador de pesquisa, nem um inculcador de sua doutrina. Sua função é prestar ajuda. Ajudar o aluno a aprender, a
descobrir, conferir na sua mente, e tomar posse, com um ato
criador de sua inteligência ativa, da verdade, como algo seu.
Não aprende a verdade do professor, mas a verdade das coisas. Os antigos colocaram, por isso, a educação ao lado da
medicina e da agricultura, como uma ars cooperativa naturae. A
condição de arte auxiliar da natureza não a empobrece, mas ao
contrário, engrandece, na medida em que indica a inviolabilidade do interior humano, que é um dos traços de sua nobreza pessoal. O professor não coloca o aluno numa forma, mas dá-lhe o
apoio que precisa para que venha a ser ele mesmo.

Portanto, o aluno deve ser estimulado a desenvolver seu conhecimento de verdade, sem concepções prévias sociais, éticas, religiosas e políticas, sendo capaz de se apossar com liberdade e utilizar
com responsabilidade tudo que lhe é ensinado.
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Nota-se que dentro do ensino da filosofia, os métodos citados
exigem uma participação direta e integral do professor e para tanto
cabe a este considerar sua historiografia, que está relacionada com a
compreensão de sua história de vida e as relações que esta tem com
a realidade social (FOUCAULT, 2005; PAIVA, 2014). Após a construção da historiografia do docente é imprescindível que se analise as
condições do mesmo e também do aluno que está ali para aprender
filosofia, sendo essa uma exigência para o educador que tem verdadeiro interesse em ensinar nos espaços de pensamento “potentes, livres
e abertos à transformação de si e dos outros” (KOHAN, 2009, p. 10).
Essa condição de análise entre os pares envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem da filosofia é que equilibra e possibilita um ensino de qualidade. Dessa forma,
[...] pôr em prática a filosofia com pretensões educativas, isto é,
o encontro sob o nome de filosofia entre dois pensamentos - um
de quem ocupa a posição de ensinante e outro do habita o espaço de aprendiz - é um encontro necessariamente paradoxal,
impossível, quando merece esse nome filosofia. [...] Essa condição, longe de ser um impedimento ou um desestimulo para sua
prática, é sua potência e uma fonte de inspiração permanente
para pensar o sentido da presença da filosofia na prática educacional. Quando não percebemos essa posição paradoxal ou
impossível da filosofia, damos por fato que ela deve e pode ser
ensinada, estamos deixando algo próprio de sua condição e,
com isso, uma força para a própria tarefa. Ou, então, corremos
o risco de abandonar, sem pensar, a filosofia (Kohan, 2009, p. 9).

Além disso, ao ensinar Filosofia na atualidade é necessário que
o contexto social seja abordado e inserido dentro da visão científica
que a disciplina apresenta. A Filosofia não é um saber com conhecimentos técnicos ou mecânicos, que possa ser ensinada e aprendida
como as demais disciplinas que compõe a formação profissional. Ela
não pode ser aplicada de forma q um resultado seja alcançado em
pouco tempo, pois filosofar exige diálogo entre alunos e professores,
exige reflexão e amadurecimento das ideias por parte do aluno (HEI-
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DEGGER, 1996). De acordo com Kant, conforme Obiols (2002) não é
possível aprender filosofia como por exemplo, se aprende matemática.
Entretanto, é possível aprender desenvolvendo talentos filosóficos pelo
exercício e uso da própria razão. Nesse sentido Hegel confirma que o
conteúdo filosófico é necessário para o aprendizado da Filosofia:
[...] Quando se conhece o conteúdo da filosofia, não apenas
se aprende a filosofar, senão que já se filosofa realmente. [...]
Para se familiarizar com uma filosofia plena de conteúdo não é
outro que não a aprendizagem. A filosofia deve ser ensinada e
aprendida, na medida de qualquer outra ciência (Hegel, 1991,
p. 139, apud Obiols, 2002, p. 78, grifos do autor).

Compreende-se assim, que o ensino de Filosofia faz referência
a um modo de vida que deve ser embasado no cuidado de si e o valor
que existe com o saber. Sócrates “define para a filosofia é, significativamente, o de uma relação com o saber e seu duplo, a ignorância. [...]
A filosofia é, para Sócrates algo assim como uma condição para poder
desdobrar certo caminho no saber” (Kohan, 2009, p. 24).
O ensino está colocando em primeiro plano os desafios que são
em última instância pessoais, assim cabe ao professor de Filosofia estimular a realização desse desafio. Filosofar, então, é ousar pensar por si
mesmo e fazê-lo requer uma decisão. O indivíduo tem que ousar pensar,
porque é uma nova maneira de se relacionar com o mundo e com o conhecimento e não apenas reproduzi-los. Pensar é uma atitude produtiva
e criativa, não é apenas uma reprodução ou repetição do que existe. O
que geralmente é “ensinado” é o produto do pensamento dos outros, o
que chamamos de conhecimento. Mas o pensamento é intransmissível,
porque é um ato que depende, em última análise, de cada um. Obviamente, transmitir ideias já elaboradas não significa ensinar a pensar, já
que conhecimento é, em última análise, apenas informação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, a implantação do ensino de Filosofia passou por diferentes momentos, acompanhando as mudanças sociais e políticas
do país. As dificuldades de implementação geraram insegurança na
formulação do currículo para que a disciplina fosse estabelecida normalmente no sistema educacional brasileiro, já que por fim a mesma
passou a ser obrigatória como disciplina isolada ou inserida dentro de
alguma outra disciplina, de maneira interdisciplinar e a princípio, sem
uma carga horária definida.
Percebe-se que a Filosofia é capaz de transformar os indivíduos
que passam a refletir mais sobre sua realidade e sobre seu papel dentro da sociedade. Assim, superados os problemas de implantação da
disciplina, muitos autores discutiram como a mesma deveria ser ensinada, já que diferentemente das demais disciplinas, a Filosofia apresenta características próprias que não permitem que ela seja ensinada
da maneira convencional.
Após a análise de alguns trabalhos nesta revisão bibliográfica
observou-se que o objetivo final de todo professor de filosofia deveria
tornar seus alunos, filósofos. Em virtude disso, ele deve tentar promover uma atitude filosófica nos mesmos, uma vez que será ela que
eventualmente dará origem ao desejo de filosofar. Nesse contexto, os
textos filosóficos e os demais conhecimentos relacionados serão uma
ferramenta central para filosofar, mas não um fim em si.
Esta abordagem significa que não haveria uma forma padrão,
repetível com sucesso por qualquer pessoa, para ensinar este ou
aquele assunto de Filosofia, porque o ensino da Filosofia é construído
sobre o diálogo filosófico da vida cotidiana. Assim, cada planejamento deve ser construído sobre a base das preocupações filosóficas do
professor e seus alunos, o que também significa que, se necessário,
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cada planejamento pode ir se modificando parcialmente ou mesmo
totalmente, dependendo do seu objetivo principal.
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INTRODUÇÃO
O ponto de partida que norteia esse estudo tem fundamento
na correspondência entre a Filosofia e a busca pelo conhecimento e suas possibilidades de crescimento intelectual. A finalidade do
exposto visa buscar o entendimento sobre a força do capitalismo
neste processo de consumismo tecnológico e sua influência durante
o processo de aprendizagem a qual tem influência negativa para o
desenvolvimento do saber filosófico.
Aranha (2004, p. 32) relata que “na história da filosofia, desde
a antiguidade, diversos pensadores arquitetaram diálogos, discursos,
sumas, investigações e outras inumeráveis formas de produções filosóficas para elucidar a essência da realidade ambígua das tecnologias que,
enquanto invenções humanas, trazem consigo, de modo concomitante, tanto as possibilidades mais promissoras quanto as mais nocivas”.
Sendo assim, a complexidade da problemática e a gravidade de seus
efeitos denota a urgência de uma reformulação radical nos processos e
propósitos do ser humano que a sociedade pretende formar. Entretanto,
entrelaça-se uma crítica ao uso exagerado de meios tecnológicos como
facilitador no processo de aprendizagem e a influência deste sobre o
pensamento humano, estabelecendo uma ponte entre o Mito da Caverna de Platão e os dias atuais, ou seja, a chamada caverna tecnológica.
Direcionado à problemática, Morin (2000, p. 51) disserta que “a
tecnologia é uma ferramenta que aparentemente se tornou intrínseca
à vida das pessoas e está em crescente avanço e modificação a todo
tempo, e em todos os ramos e setores da sociedade se utiliza dela”.
Todavia, a proposta da discussão visa buscar soluções de modo que
o homem contemporâneo da era tecnológica aprenda a lidar com este
avanço com sabedoria sem se tornar escravo dele. Complementarmente, aponta a tendência da redução máxima da cultura, da forma-
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ção dedicada à formação dos especialistas, exímios conhecedores de
saberes pontuais, em consonância com a fragmentação moderna do
mundo do trabalho e da ciência, subordinados às necessidades do
mercado, deslocados, contudo, das reais necessidades da vida.
Paralelamente a tudo isso, Platão nos apresenta a alegoria do
Mito da Caverna, mostrando a importância do conhecimento filosófico
e a educação como superação da ignorância e que o mundo em que
se vive não difere desse mito. A vida sensível está relacionada ao imaginário, aos programas de televisão, jogos eletrônicos, redes sociais,
etc., retirando as pessoas do meio real na imposição do conceito de
perfeição. As atrações ativam o consumismo exagerado, a necessidade de ter dinheiro para satisfazer o belo. As pessoas estão acorrentadas acreditando serem imagens do mundo real levando à alienação.
A evolução da tecnologia, ainda que muito importante, margina o homem da realidade e o afasta do convívio pessoal com o mau uso dos
meios de comunicação, levando-o ao isolamento e a não quererem o
entendimento, o conhecimento.
Contudo, esse trabalho visa apresentar os problemas do uso
tecnológico excessivo, procurando mostrar os riscos de uma excessiva
busca por inovações tecnológicas que cada vez mais sufocam o sentido da existência humana. Ou seja, a ciência não está mais a serviço
do homem; o homem contemporâneo é que vem se mostrado cada
vez mais a serviço da ciência, das inovações tecnológicas. Para tanto,
tem-se como objeto principal descrever de forma sucinta os pilares
do saber filosófico, suas origens, importância e seus efeitos sobre a
atualidade, assim como os problemas do uso tecnológico excessivo,
buscando um despertar para o olhar crítico diante da realidade tecnológica e a emancipação do saber como meio de desenvolvimento do
pensamento humano, tendo como base o pensamento de Platão.
Entretanto será preciso demonstrar quais são as inovações tecnológicas que estão desafiando e pondo em cheque a filosofia de um
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modo geral, constatando de que modo a tecnologia é utilizada como
forma de poder e alienação do pensamento humano para enfim relacionar a crítica de Platão em relação à tecnologia atual a fim de que o
homem saia do mundo imaginário em busca da verdade.
Sendo assim, a proposta que aqui se defende é a de buscar-se
a reflexão perante o domínio tecnológico como desafiador do saber
filosófico e do pensamento humano. Buscando refletir sobre a própria
existência, as relações sociais, a humanidade e o homem inserido neste contexto de múltiplas atuações, a Filosofia está diante do dilema de
pensar-se nos dias atuais. Sem abandonar seu rico passado, precisa
refletir hoje sobre as diversas contribuições dos saberes que solidificam sua base futura.
Alargando a perspectiva e reajustando o foco da análise, entende-se que hoje se consome informação como nunca e muito pouco
dessa informação é transformada em conhecimento legítimo e seu excesso tornou-se item de pouco interesse e valor. O aprendizado acabou
perdendo seu lugar para a informação que já tem um foco exclusivo,
que é o entretenimento. Entretanto, o homem se priva da construção
de seu conhecimento enquanto pensa que aprende e caminha com
a tecnologia atando sua cabeça e o capitalismo acorrentando suas
mãos, descendo cada vez mais fundo em sua caverna digital, enquanto a vida passa, em altíssima definição, em suas costas.
Ultimamente, por conta do advento das redes sociais, presencia-se diariamente a uma grande transformação nos hábitos das
pessoas que deixaram programas tradicionais em troca de passar
horas navegando na internet, em suas cavernas digitais, gastando
momentos preciosos de convivência e de aprendizado atentas às
telas de seus celulares.
A facilidade que a tecnologia e as inovações tecnológicas trazem é um grande desafio para a filosofia contemporânea. É aí que
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entra a Filosofia na educação, de modo a “alfabetizar” o saber virtual,
tecnológico que a nova geração tanto admira como forma de poder.
Longe de achar que a tecnologia é algo ruim, tais considerações
nos inspiram na busca por recursos que favoreçam o ensino e a aprendizagem da Filosofia com um sentido real, na recusa ao tratamento
meramente histórico de temas e problemas cruciais, de enorme potencial formador e transformador nas vidas dos seres humanos.
Tentando encontrar uma saída para essa situação, sugere-se
que a solução passa pelas cisões anteriormente comentadas, por estarem na origem do problema e por exigirem uma resposta para o mesmo, sob pena de dar razão a Platão quando nos apresenta a ideia de
que seriam necessários cinquenta anos para se fazer um homem, que
significa a maturidade plena, aliada à descoberta do conhecimento
através de seu significado existencial.

O MITO DA CAVERNA DE PLATÃO
O mito ou da caverna é uma das passagens mais clássicas da
história da Filosofia, sendo parte constituinte do livro VI de “A República” onde Platão (428-427 a.C.) discute sobre teoria do conhecimento,
linguagem e educação na formação do Estado ideal. Atualmente, o
mito pode ser utilizado para resgatar os ensinamentos de Platão, de
forma a compreender o grande poder exercido pelos meios tecnológicos em geral sobre as opiniões da sociedade contemporânea.
Sendo assim, o mito da caverna cita a condição de vida dos
prisioneiros que se encontram acorrentados e condicionados a pouca
mobilidade. Desse modo, a entrada da caverna permite que a luz de
uma fogueira situada de forma estratégica projete reflexos dos movimentos de pessoas e seus objetos sejam projetados nas paredes
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internas. Nessas condições, os prisioneiros jamais viram as pessoas
e objetos como de fato são, assim, imaginam que as sobras sejam de
fato a realidade. Para Platão (427-347 a.C), “a caverna é o mundo em
que vivemos, e as sombras, o modo como enxergamos tudo”.
Na vivência da caverna e com o passar do tempo, os prisioneiros dão nomes a essas sombras e também à regularidade de aparições destas. Os prisioneiros fazem, inclusive, campeonatos para ver
quem acertasse as corretas denominações sobre saber identificar os
objetos projetados. Imagine-se que em um determinado momento um
destes prisioneiros é forçado a sair das amarras e vasculhar o exterior
da caverna. Ele veria que o que permitia a visão era a fogueira e que na
verdade, os seres reais eram as estátuas e não as sombras. Perceberia
que passou a vida inteira julgando apenas sombras e ilusões, desconhecendo a verdade, isto é, estando afastado da verdadeira realidade.
Mas imaginemos ainda que esse mesmo prisioneiro fosse arrastado para fora da caverna. Ao sair, a luz do sol ofuscaria sua visão
imediatamente e só depois de muito habituar-se à nova realidade, poderia voltar a enxergar as maravilhas dos seres fora da caverna. Não
demoraria a perceber que aqueles seres tinham mais qualidades do
que as sombras e as estátuas, sendo, portanto, mais reais. Significa dizer que ele poderia contemplar a verdadeira realidade, os seres como
são em si mesmos, ou seja, não teria dificuldades em perceber que o
sol é a fonte da luz que o faz ver o real, bem como é desta fonte que
provém toda existência. Maravilhado com esse novo mundo e com o
conhecimento que então passara a ter da realidade, esse ex-prisioneiro lembrar-se-ia de seus antigos amigos no interior da caverna e da
vida que lá levavam. Imediatamente, sentiria pena deles, da escuridão
em que estavam envoltos e desceria à caverna para lhes contar o novo
mundo que descobriu. No entanto, como os ainda prisioneiros não
conseguem vislumbrar senão a realidade que presenciam, vão debochar do seu colega liberto, dizendo-lhe que está louco e que se não
parasse com suas maluquices acabariam por matá-lo.
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Fora da caverna e deslumbrado com a verdadeira forma das coisas é um metáfora feita por Platão com os filósofos, que ascendem por
meio do conhecimento. Ele defendia a tese de que o mundo das ideias
só poderia ser acessado pelos filósofos. Logo, era essa a classe mais
indicada para governar a polis. Esse pensamento originou a teoria política de Platão, na qual ele cria a cidade ideal. Nela, existiriam apenas
três categorias de cidadãos, cada um desempenhando a tarefa para
a qual estava mais bem preparado. Aqueles que tinham a “alma com
apetite” seriam trabalhadores; os corajosos, os guardiões da polis; e
os dotados de sabedoria e razão, os governantes-filósofos. A tarefa do
rei filósofo seria justamente a de regressar à caverna e relatar o mundo
das ideias para os demais, isto é, contar a verdade para a sociedade.
Destarte, Platão se utiliza da alegoria da representação da caverna para dizer que o mundo que percebemos com nossos sentidos
é um mundo ilusório e confuso. E só num reino superior, que é o espiritual, está o que existe de verdade, ou seja, as ideias, que só a razão
desconhece, aquele que se encontra fora da caverna, sendo percebido apenas pelos filósofos.
Mas nem sempre é fácil sair da caverna, talvez por isso Saramago
em sua obra a Caverna adverte sobre a ideologia ao afirmar que diferente dos objetos, as pessoas não devem ser facilmente manipuladas.
Objetos são estáticos, ficam largados em cantos, mas o ser humano
não: é de sua natureza pensar, questionar e agir. Em outro momento
elucidando a fraqueza do homem ante a ideologia e o seu domínio.
“Exposto assim, desarmado, com a cabeça caída para trás, a
boca meio aberta, perdido em si mesmo, apresentava a imagem pungente de um abandono sem salvação, como um saco
que se tivesse rompido e deixado escoar pelo caminho o que
levava dentro.” (SARAMAGO, 2000, p. 41).

Complementando, Platão nos fala que o homem curioso é capaz
de sair da caverna e observar o mundo cheio de luz que está no lado
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de fora. Sair da caverna significa superar os esquemas de alienação e
de medo de conhecer a verdade. Há um pouco de verdade em cada
pessoa. O ser precisa se libertar das amarras mais escuras de sua
mente. O homem é chamado a andar por caminhos novos, é chamado
a descobrir o diferente, a retirar de sua mente aquilo que o impede de
ser feliz. No mundo da caverna somos prisioneiros e medrosos. Quem
sai da caverna encontra coragem para continuar a viver.
Contudo, cada ser pensante tem que possuir o pleno senso de liberdade. O que tem que imperar na sociedade cosmogônica é a certeza
de respeito pela capacidade do outro. O outro é chamado a se ético todos os dias. O egoísmo de muitos acaba retirando da criatura sapiencial
o poder de alcançar outros graus de crescimento e liberdade. O senso
crítico tem que ser uma das bases de nossa sociedade, pois é necessário que façamos uma revolução política em prol da livre pessoa. O
manifesto do agora tem o poder de libertar os homens do egoísmo, tão
perceptível neste mundo capitalista, tão encontrado nos meios culturais.

A AUSÊNCIA DO CONHECIMENTO E A INÉRCIA
DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL
O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século XVII marca a
autonomia da ciência, a partir do momento que ela busca seu próprio
método desligado da reflexão filosófica. Ou seja, pelo conhecimento o
homem penetra as diversas áreas da realidade para dela tomar posse.
Demo (2000, p.33) destaca que “é preciso dominar a capacidade de “aprender a aprender” e saber pensar, dessa forma, questionar
aquilo que é imposto como verdade torna-se salutar.” Assim, analisando a alegoria da caverna de Platão (1999) relata que “quando o
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prisioneiro se liberta da caverna, o que na verdade ele está fazendo
é buscar a natureza da verdadeira realidade o que o conduz, consequentemente, a um processo de verdadeiro conhecimento, por não se
contentar com uma suposta verdade que lhe foi imposta durante toda
a vida.” Para tanto, é preciso realçar a característica que distingue o
homem dos outros animais, que é a busca contínua da melhoria do
mundo que o cerca, ou seja, não se abastar com a realidade vivida, o
que se alcança pela busca do conhecimento.
Todavia, é preciso velar pela ciência, que consiste no conhecimento racional das essências, das ideias imutáveis, objetivas e universais. Para isso, Platão destaca as ciências como a matemática, a
geometria e a astronomia, pois são consideradas por ele, atalhos necessários a serem percorridos pelo pensador, até atingir as culminâncias da reflexão filosófica.
No entanto, a filosofia procura compreender a realidade em seu
contexto mais universal. Não dá soluções definitivas para grande número de questões e sim orienta o homem no que tange à utilização de suas
habilidades para a concretização de um melhor sentido para sua vida.
Nesse sentido, Hobbes (1997, p. 47) nos orienta que “para impedir a busca pelo novo e, garantir o controle da sociedade, os detentores
do poder utilizavam-se (e, ainda, utilizam) do medo para intimidar as
pessoas, para que estas caíssem na estagnação, parassem de questionar, aceitassem a imposição e garantissem o bom funcionamento do
sistema.” Do mesmo modo como aconteceu com as pessoas que habitavam a caverna dentro da mitologia elaborada por Platão. Portanto, a
ausência do conhecimento conduz a sociedade à ignorância e acaba por
acorrentá-la em “novas prisões”, que poderiam ser interpretadas como
as “cavernas modernas” de Platão na atual pós-modernidade, podendo
ser resumidas em shopping Centers ou Centro Comercial, condomínio
fechado, televisão, mídia, as residências das pessoas, dentre outras.
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Dessa forma, abstrai-se que estas “prisões pós-modernas”
acorrentam a alma e conduzem a humanidade a um processo de estagnação, alienação, violação aos direitos fundamentais e a afronta à
dignidade da pessoa humana; além de garantir a exclusão e esquecimento social, conforme será destacado a seguir.

A CAVERNA PÓS-MODERNA
A pós-modernidade traz em seu bojo, através do famigerado capitalismo um sentimento de incerteza e angústia, percebidas no semblante humano diante deste novo mundo baseado na racionalidade
extrema. Diante deste cenário extremamente influenciado pela globalização, pelo excesso de informação e, sobretudo pela tecnologia, o homem acabou por se apropriar de uma nova forma de cultura, ou seja, do
conhecimento fútil e descartável, que não será base para a construção
do seu conhecimento científico, tão útil para a formação destes.
Saramago (2010, p. 41), faz um paralelo sobre o mito da caverna
de Platão com a sociedade contemporânea. Segundo o escritor, “as
pessoas vivem em uma grande caverna, seus desejos são movidos
por sombras, essas sombras são ideologias que as alimentam todos
os dias, mantendo-as afastadas do poder.” Com isso, o autor nos remete a uma visão muito pessimista desta sociedade pós-moderna,
de atitudes estéreis e vazias, deixando claro que toda expressão de
liberdade demonstrada por ela se traduz em sinais de pura escravidão.
Todavia, subentende-se que os prisioneiros somos nós, que
acostumados com nossos hábitos, tradições e culturas, não paramos
para refletir e fazer juízos corretos dessas ações, ou seja, acreditar e
utilizar no que nos foi transmitido já bastam.
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Destarte, ocorrem dificuldades para encarar a realidade, havendo o ofuscamento da visão ao sair da caverna, e entender o mundo inteligível que os espera, sabendo tudo só será esclarecido com
o esforço para aprender e estudar cada dia mais e garantindo desse
modo, o conhecimento.
Contudo, entende-se que a caverna é o mundo ao nosso redor,
físico, sensível em que as imagens prevalecem sobre os conceitos,
formando em nós opiniões por vezes errôneas e equivocadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Mito da Caverna de Platão se constitui em um permanente
convite à reflexão, pois é através dele que se pode ir em busca de valores extremamente importantes para o estudo da filosofia, auxiliando
na construção do senso crítico, pois de acordo com Platão, “o nosso
espírito é uma caverna, o que nos faltam é a eternidade.” Sendo assim,
entende-se que geralmente os indivíduos são seres vazios e vivem em
função de preencher seu mundo interior com algum entretenimento ou
com coisas materiais, afunilando-se com certas futilidades. Aproveitando-se dessa situação, eis que surge o sistema capitalista, o qual serviu
muito bem a esse propósito, ofertando a quem se interessar um leque
de entretenimentos, prazeres e objetos para suprir o vazio interior desses
indivíduos. Diante dessa problemática é que se justifica a sobrevivência
e perpetuação do capitalismo, pois o mesmo impediu que o homem
encarasse o vazio descomunal de sua interioridade. Seguindo esta linha
de pensamento de Platão, vê-se que os excessos tecnológicos são o
meio de fuga do homem contemporâneo, que para buscar a perfeição
da realidade se prende às facilidades que a tecnologia oferece-lhe.
Nesse sentido, entende-se que atualmente o consumo de informação está exacerbado e muito pouco dela é transformada em conheS U M Á R I O
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cimento legítimo e seu excesso tornou-se um item de pouco interesse e
valor. Sendo assim, a informação passou a ocupar o espaço do aprendizado, pois a mesma quase sempre está focalizada exclusivamente
no entretenimento. Entretanto, o homem se priva da construção de
seu conhecimento enquanto pensa que aprende e caminha com a tecnologia atando sua cabeça e o capitalismo acorrentando suas mãos,
descendo cada vez mais fundo em sua caverna digital, enquanto a vida
passa, em altíssima definição, em suas costas.
Ultimamente, percebe-se diariamente uma grande mudança
nos hábitos das pessoas. Isso se deve ao sensacionalismo das redes
sociais, onde os programas tradicionalmente cumpridos foram deixados de lados em troca de passar horas navegando na internet, em
suas cavernas digitais, gastando momentos preciosos de convivência
e de aprendizado atentas às telas de seus celulares.
Destarte, a facilidade que a tecnologia e suas inovações trazem
é um grande desafio para a filosofia contemporânea, aí é que surge a
filosofia da educação, a qual se incube de mudar o foco do saber virtual
e tecnológico que a sociedade moderna utiliza como forma de poder.
Contudo, observa-se que o mau uso da tecnologia está prestes
a gerar um grupo de indivíduos incapazes de pensar por si mesmas e
de empatizar e estabelecer relações com os outros. Com isso, é facilmente observada a redução da capacidade linguística e argumentativa, sem grandes discussões. Nestes casos o que interessa é transmitir
a mensagem e não enriquecê-la com expressões ou com argumentos
de forma a defender uma ideia.
Importante e necessário é que se distinga de fato o que atualmente é real, ideal e ideológico, buscando o conhecimento e estabelecendo uma relação com o que já se possui, aprendendo a raciocinar
por si próprio à luz da filosofia.
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Longe de achar que a tecnologia é algo ruim, tais considerações
nos inspiram na busca por recursos que favoreçam o ensino e a aprendizagem da Filosofia com um sentido real, na recusa ao tratamento
meramente histórico de temas e problemas cruciais, de enorme potencial formador e transformador nas vidas dos seres humanos.
Tentando encontrar uma saída para essa situação, sugere-se
que a solução passa pelas cisões anteriormente comentadas, por estarem na origem do problema e por exigirem uma resposta para o mesmo, sob pena de dar razão a Platão quando nos apresenta a ideia de
que seriam necessários cinquenta anos para se fazer um homem, que
significa a maturidade plena, aliada à descoberta do conhecimento
através de seu significado existencial.
Questionar, criticar e duvidar sempre! Esse é o método mais
prático trazido por Platão e que poderá evitar a manipulação pelos
detentores dos mais diversos tipos de poder.

REFERÊNCIAS
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando:
Introdução à Filosofia. 3ed. São Paulo: Moderna, 2004.
DEMO, Pedro. Conhecer & Aprender - Sabedoria dos limites e desafios. Porto
Alegre: ARTMED, 2000.
GOMES, Morgana. Coleção Iluminados da Humanidade nº17: Platão. 1ed.
SÃO PAULO: 4D, 2008.
MORIN; Edgar (2000). Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. 8ª
Edição - Cortez Editora, edição Brasileira, São Paulo.
SARAMAGO, J.S. A Caverna. Companhia da Letras, São Paulo, 2010.
VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. Trad. Isis B. da
Fonseca 9ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1996.

S U M Á R I O

157

10

Capítulo 10

A importância do brincar
na Educação Infantil
Janete Cesconetto Dias Vinco
Valquiria Bonicenha Destefani

Janete Cesconetto Dias Vinco
Valquiria Bonicenha Destefani

A importância
do brincar
na Educação
Infantil
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.711.158-167

INTRODUÇÃO
A educação infantil vive um período de grandes transformações, com educadores que investem em seus estudos e em sua formação pedagógica, para estardentro das normas estabelecidas pela
LDB 9394/1996 e aptos a um mercado de trabalho cada vez mais
exigente. Diversos caminhos têm sido trilhados para se construir um
novo lugar para esse segmento no ambiente escolar e definir sua
função em nossa sociedade.
Em nossa sociedade atual, colocam-se as crianças cada vez
mais cedo nas escolas fato que aumenta a necessidade de um maior
número de educadores capacitados para que essa clientela seja atendida. O profissional além dos seus conhecimentos cognitivos, deve
levar em conta o seu emocional e a partir da sua percepção e intuição
ter um novo olhar pra a criança respeitando o tempo dela de aprender.
Em diversas situações, inclusive por meio de brincadeiras, a
criança deve ter no professor alguém qualificado para avaliar seu
desenvolvimento, auxiliando-a, por exemplo, a ampliar a linguagem
utilizada para representar e exprimir sua forma de compreender o
mundo e a si mesma.
Toda a criança necessita do afeto para se desenvolver cognitiva
e emocionalmente. Na educação infantil é necessário esse afeto para
conquistá-la, na ausência deste, sua comunicação e, consequentemente o seu desenvolvimento, são afetados. Por isso, que a criança
em contato com jogos e brincadeiras desenvolvem habilidades significativas que proporcionam habilidades e competencia.
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BRINCADEIRA E EDUCAÇÃO INFANTIL
A brincadeira para a criança é uma representação de suas vivências, de seu cotidiano, além de trazer diversas contribuições para o
seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Assim torna-se necessária
a mudança de postura de pais e educadores que ainda utilizam métodos tradicionais, como a utilização de poucos recursos didáticos, a
exposição de conteúdos e não consideram importante o recurso lúdico, deixando-o de lado.
As brincadeiras e os jogos são recursos que facilitam a aproximação das crianças ao mundo real e possibilitam a aquisição de repertório para a solução de problemas. No entanto, sabe-se que o mundo
de hoje exige cada vez mais cidadãos criativos, que possam inventar
novas soluções para uma realidade que está em permanente e rápida
mudança. Assim, podemos afirmar que o brincar para a criança, é uma
forma de ser e estar no mundo. É nas brincadeiras que ela encontra
sentido para sua vida, é nelas que as coisas se tornam, são construídas
de muitos modos e são repetidas tantas vezes quantas a criança quiser.
Apesar das diferenças conceituais entre jogos, brinquedos e
brincadeiras, todos os fatores são importantes para o desenvolvimento
social, cognitivo e afetivo das crianças.

JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
O brinquedo tem grande significado para a criança, além de um
objeto facilitador para as atividades lúdicas que permite a imaginação
e invenção, muitos brinquedos ajudam a desenvolver a criatividade, e
o despertar a curiosidade da criança.
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Ao utilizar um brinquedo a criança cria e inventa. O brinquedo estimula a representação da realidade, pois a criança estará vivendo algo ou
alguma situação ausente naquele momento. Ela poderá, por exemplo,
criar diálogos repetindo falas e reproduzindo o modo de agir dos adultos, assim, quando as crianças brincam, elas o fazem retratando os modos de convivência e reproduzindo as falas dos sujeitos de sua cultura.
Nessa perspectiva o brinquedo é um objeto de prazer, de desenvolvimento e de descoberta do mundo pelas crianças em diferentes épocas e lugares. O brinquedo tem como principal função estimular o jogo e
a brincadeira, favorecendo momentos de alegre diversão e facilitando o
exercício das diversas habilidades e capacidades do menino ou da menina. O brinquedo é também relacionado ao desenvolvimento infantil em:
[...] No brinquedo a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento
diário, no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na
realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma
condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento. (VYGOTSKY , 1998, p. 36).

Isto é, a criança visualiza o brinquedo como um grande objeto
do seu dia-a-dia, de sua realidade, por meio dele consegue transformar suas vivências e principalmente entrar no mundo adulto. Brincar
é uma necessidade, um impulso primário e gratuito que nos impele
desde pequenos a descobrir, conhecer, dominar e amar o mundo e a
vida. Todo objeto pode se converter em um brinquedo nas mãos de
uma criança que atribui a ele um uso e um significado próprio.
Já a brincadeira é uma das atividades simbólicas que possibilitaráà criança o desenvolvimento de experiências fundamentais para que
ela aprenda a movimentar-se, coordenar-se, pensar, compreender significados, comunicar-se, conhecer a novidade e perceber-se como alguém
participante do processo.Vygotsky (1998) entende a brincadeira como
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um processo e como uma atividade social da criança necessária à construção da sua personalidade e à compreensão da realidade em que vive.
“O brincar é um componente crucial do desenvolvimento pois,
por meio dele a criança é capaz de tornar manejáveis e compreensíveis
os aspectos esmagadores e desorientadores do mundo.” (GARDNER,
1995, p. 34) Na verdade, o brincar é um parceiro insubstituível do desenvolvimento. Em seu brincar a criança pode experimentar comportamentos, ações e percepções sem medo de represálias ou fracasso,
tornando-se assim mais bem preparada para quando o seu comportamento for importante.
Pode-se afirmar que jogo é um elo integrador entre os aspectos
motores, cognitivos, afetivos e sociais. Ao brincar e jogar a criança fica
envolvida com o que está fazendo, coloca na ação seu sentimento e
suas emoções. É de suma importância destacar nesse trabalho a importância que os jogos, as brincadeiras e os brinquedos proporcionam
na vida social, cognitiva e principalmente emocional.

ATIVIDADES LÚDICAS E A APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O brincar é caracterizado pelo fato de seu objetivo residir no
próprio processo e não no resultado da ação lúdica. Para uma criança
que está brincando com cubos de madeira, por exemplo, o objetivo da
brincadeira não consiste em construir, arquitetar uma estrutura qualquer, e, sim, participar da ação de brincar.
Nos jogos infantis as condições físicas do objeto podem muitas
vezes ser modificadas: pode-se usar um lápis no lugar de uma seringa, um líquido imaginário no lugar do remédio, um pedaço de papel
em vez de algodão, porém o conteúdo e a sequência da ação devem
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obrigatoriamente permanecer e corresponder à situação real. A criança usa o imaginário para modificar os objetos reais da ação porque
ela tem consciência de que esses objetos pertencem à manipulação
adulta, porém ela tenta imitar os adultos não admitindo que o sentido
cronológico da ação seja mudado.
Segundo Piaget (1978), a partir mais ou menos de um ano e
meio a dois a criança começa a realizar representações “in absentia”,
isto é, a criança reelabora através da rememoração dos fatos ocorridos, situações que vivenciou. No jogo simbólico a criança ultrapassa a
simples satisfação da manipulação. Ela vai assimilar a realidade externa ao seu eu, fazendo distorções ou transformações.
Por meio do jogo simbólico podemos compreender como a
criança vê e constrói o mundo, como o quer, quais as suas preocupações, ansiedades, medos e quais os problemas que não conseguiu
elaborar de forma adequada. É possível, então, inferir, que grande parte
das crianças pode aprender melhor brincando e que a maior parte, senão todos os conteúdos podem ser ensinados por intermédio de brincadeiras, jogos e histórias, em atividades predominantemente lúdicas.
As atividades que não puderem ser trabalhadas por intermédio do lúdico, talvez não tenham relevância numa aprendizagem significativa.Os
jogos infantis conduzem a criança a compreender o que faz e progressivamente como são elaboradas as regras e as leis para seu próprio
benefício, em relação à convivência com os adultos e outras crianças.
É importante que se os vários tipos de brincadeiras de forma concreta, descobrindo o que é especifico para cada estágio do desenvolvimento da criança. Piaget (1978) caracteriza o jogo no ponto de vista de
suas estruturas mentais em três grandes classes: o jogo de exercício, no
qual a atividade é realizada com finalidade de prazer funcional. Nesse jogo
o sistema sensitivo é altamente requisitado em nível tátil, visual, sinestésico, olfativo e gustativo. O jogo tem como principal característica o seu
aspecto prazeroso, ou seja, o prazer é o que traz significado para a ação.
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O jogo simbólico ocorre mais ou menos a partir de um ano e
meio a dois, sendo que, neste, o indivíduo dá significado independente das características do objeto, funcionando em esquemas de
assimilação. A criança ultrapassa a simples satisfação da manipulação, ela vai assimilar a realidade externa ao seu eu, fazendo distorções ou transposições. Da mesma forma, o jogo simbólico é usado
para encontrar satisfação fantasiosa por meio de compensação, superar conflitos, preenchimento de desejos. Quanto mais avança em
idade mais caminha para a realidade.
No jogo de regra em que está implícita uma relação de grupo
que exige resignação por parte do sujeito às regras e ao resultado e o
jogo de construção em que a criança cria algo. Os jogos com regras
são importantes para o desenvolvimento do pensamento lógico, pois a
aplicação sistemática das regras encaminham as deduções.
Os jogos, brincadeiras e dinâmicas podem criar condições aos
alunos para resolverem problemas e criarem conhecimento. Quanto
mais desafios mais aprendizagem, o jogo ensina e avalia ao mesmo
tempo. Entendendo a produção de conhecimento pela via da racionalidade técnica, incorporamos que o importante em nossos fazeres
cotidianos é aquilo que pode ser medido, quantificado, regulamentado e controlado.
Isso pode explicar porque alguns professores da educação infantil ainda não incorporaram em suas práticas cotidianas o uso dos
jogos, brinquedos e brincadeiras com propósito de educar e promover
o desenvolvimento cognitivo e afetivo de seus alunos, apesar dos vários estudos que comprovam o potencial desses recursos.
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A AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATRAVÉS DE JOGOS E BRINCADEIRAS
A afetividade se manifesta na escola no clima de acolhimento,
de empatia, inclinação, desejo, gosto, paixão, de ternura, da compreensão para consigo mesmo, para com os outros e para com o
objeto do conhecimento, por exemplo.
Segundo Moran (2007), a afetividade dinamiza as ínterações, as
trocas, a busca, os resultados. Facilita a comunicação, toca os participantes, promove a união. O clima afetivo prende totalmente, envolve
plenamente, multiplica as potencialidades. O homem contemporâneo,
pela relação tão forte com os meios de comunicação e pela solidão
da cidade grande, é muito sensível às formas de comunicação que
enfatizam os apelos emocionais e afetivos mais do que os racionais.
Piaget (1994) concorda com a influência da afetividade sobre
a inteligência e vai além, considera-a condição necessária para o seu
desenvolvimento normal, mas ressalva que não é uma condição suficiente na formação da estrutura, que é autónoma.
A afetividade é o que impulsiona a ação, o que alimenta e faz
funcionar os diversos fatores: inteligência, aspecto motor e cognitivo. Na
verdade as duas palavras -afetividade e inteligência - têm significados
diferentes, mas uma não se desenvolve sem a contribuição da outra. Assim, podemos argumentar pela indissociabilidade dos aspectos afetivos
e cognitivos tanto na aprendizagem como no desenvolvimento humano.
Os aspectos afetivos podem aparecer em situações espontâneas da criança. Algumas características destacadas dos aspectos
afetivos são: envolvimento, concentração, flexibilidade, tolerância à
frustração, cooperação e tranquilidade. A evolução da afetividade durante os primeiros anos de vida dá lugar a um quadro que no conjunto
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corresponde exatamente aquele que estabelecido através do desenvolvimento das funções motoras e cognitivas, ou seja, do aprendizado
pelo e para o prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A afetividade não pode jamais ser esquecida na educação, se a
criança está feliz, é muito mais provável que ela aprenda e faça. O ser
humano, pensa, sente e age. As crianças devem ter a oportunidade
de expressar suas carências e necessidades, assim elas conseguirão
dizer realmente o que querem como querem e para que aprender. O
jogo é muito mais que um simples jogo, ele tem um papel cultural, social e emocional importantíssimo para o desenvolvimento dos alunos.
Tanto os jogos individuais como os coletivos são trabalhados
como auxiliadores do aspecto emocional, também ressaltamos neste
estudo a importância do papel do professor no momento em que os
alunos estão jogando. O professor deve estabelecer objetivos, ter uma
interação positiva e uma intervenção eficaz.
Ao basear-me nesta prática pedagógica , percebo que ainda vou
aprender muito mais com meus alunos, mas o pouco que sei é que as
crianças precisam ter um olhar de afeto, mas também querem aprender,
têm vontade departicipar e de estar inseridas no ambiente escolar. Basta
que nós, profissionais da educação, demos a chance de nossos alunos
crescerem. Muitos recursos estão ai para serem utilizados e é só preciso
que se dê o primeiro passo, e enxergar aquilo que não se vê.
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INTRODUÇÃO
Vygotsky (1934 apud SILVA, 2013) estabelece a noção de que
os processos de desenvolvimento progridem de uma forma mais lenta
e atrás do processo de aprendizagem. Nesse desenvolvimento, segundo o estudioso, a linguagem é a ferramenta mais importante na formação do estudante, agindo decisivamente na estrutura do pensamento,
e é fundamentalmente básica para a construção do conhecimento. É
considerada como um instrumento, pois ela atua para modificar o desenvolvimento e a estrutura das funções psicológicas. A partir desta
atuação, compreende-se que o sujeito do conhecimento não é apenas
ativo, mas interativo, porque constitui conhecimentos e se constitui a
partir de relações intra e interpessoais estabelecidas pela linguagem.
Essa discussão acerca do desenvolvimento cognitivo dos sujeitos pela linguagem relaciona-se diretamente com o desafio da docência do ensino da Língua Portuguesa. Ao buscar formar leitores críticos
e escritores competentes, fica evidente a necessidade de se investigar
qual a contribuição da Literatura Infantojuvenil na formação do leitor
no ensino fundamental dos anos finais, em que o incentivo à leitura se
daria através da literatura Infantojuvenil, pois:
O exercício da leitura do texto literário em sala de aula pode preencher esses objetivos, conferindo à literatura outro sentido educativo, talvez não o que responde a intenções de alguns grupos,
mas o que auxilia o estudante a ter mais segurança relativamente
às suas próprias experiências (ZILBERMAN ; SILVA, 2008, p. 54).

Em relação à importância da literatura, sabe-se ainda que ela
tem um papel fundamental na formação do leitor, pois por ele pode-se
oferecer aos alunos livros destinados a diversas faixas etárias. Coelho
(1991) declara que a literatura infantil no Brasil não tem um formato
padrão, isto é, ela pode ser tanto oral, como escrita. Entre estas, as
primeiras obras de literatura infantil foram escritas por professores e
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pedagogos, até que, no pré-modernismo, o autor Monteiro Lobato realizou uma verdadeira transformação na literatura infantil, criando várias
histórias e personagens. Muitas pessoas na década de 70 e 80 alegavam que a literatura infantojuvenil não tinha valor e não era necessária,
caso que gerou uma contradição. De acordo com Érico Veríssimo:
Ela não apenas desperta o interesse pela leitura, como o que revela é um universo harmonioso e sem conflitos, onde guardadas
as proporções entre o leitor adulto e a criança, está possibilitada
a esta última o desfrutar de uma realidade sublimada pela fantasia. Em vista disto, inclusive a crítica ao conteúdo escapista
imputado a esta teoria perde a sua razão de ser, uma vez que
esta produção literária estaria adaptada ao gosto infantil. (VERRISIMO, 1978 apud FILPOUSKI e ZILBERMAN, 1982, p.64)

A partir dessas observações iniciais, este trabalho tem por objetivo ressaltar a importância da literatura infantojuvenil para o despertar
da leitura, levando-se em consideração que a literatura é um dos pilares
para formação educacional. No entanto, sabe-se que, para muitos, o ato
de ler não é agradável, pois a pouca ou total ausência da modalidade
leitura foi uma das lacunas deixadas pelas séries iniciais por muitos, embora o número de leitores infantis e juvenis seja maior que o de adultos.
O tema do presente estudo vincula-se à área da educação, enfocando especificamente a Língua Portuguesa. O objetivo deste estudo,
embora já tenha sido pesquisado e analisado por outros, consiste em
analisar e contribuir para ampliar as discussões sobre o assunto, ressaltando que a leitura é uma forma de contribuição para formação de um
cidadão crítico e consciente de seus direitos e deveres na sociedade.
Este trabalho será dividido em capítulos, pelos quais se demonstrará a
importância da literatura infantojuvenil no ensino fundamental ll, através
do estímulo, do incentivo e do despertar para o hábito da leitura crítica.
Postura essa que, segundo nossa pesquisa, contribui consideravelmente para o desempenho do estudante em seus estudos de Língua
Portuguesa, sobretudo nos aspectos cognitivo, emocional e social.
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CONCEITO E DISCUSSÕES SOBRE LEITURA
O ato de ler nos acompanha desde muito cedo em nossas vidas, quando tentamos juntar as letras para formar palavras e poder
lê-las. A tentativa de descobrir o mundo que nos cerca também se
entende como um estilo de ler, de interpretar.
Leitura é o processo que envolve leitor e texto, é através dela que
o indivíduo interage textualmente com outros indivíduos. Existem inúmeras definições para leitura, para os PCN’S (Parâmetros Nacionais Curriculares) (2001, p.53), por exemplo, a leitura é definida da seguinte forma:
A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo
de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de
tudo o que sabe sobre a língua: características do gênero, do
portador, do sistema de escrita, etc.

Quando falamos de leitura, é comum limitá-la a leitura de textos
literários e deixamos de lado a leitura do mundo, a compreensão do
que se vê ou se sente. Para Paulo Freire (1988, apud VARGAS, 2000),
a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, a leitura estabelece uma conexão entre a linguagem e a realidade, fazendo o leitor
conhecer e reconhecer, através da leitura, a realidade. Desta forma,
podemos dizer que o ato de ler é a forma de adquirir conhecimento.
Podemos diferenciar vários tipos de leitura, mas neste trabalho falaremos sobre a literatura, mais precisamente da literatura infantojuvenil.
A compreensão da língua escrita envolve texto, leitor, expectativas e conhecimento. Na leitura, destacam-se dois tipos: a leitura espontânea e a leitura motivada, em que a motivada é a que mais representa
nossa realidade, e é a partir dela que se faz acontecer a espontânea.
A leitura deve ser algo prazeroso. Nesse sentido, através da estimulação de pais, escolas, meios de comunicações entre outros meios
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de incentivo, ela se torna um ato prazeroso, espontâneo e satisfatório,
feito com naturalidade e sem ser uma obrigação. O hábito pela leitura
não está ligado ao poder de aquisição do cidadão, mas na maneira
como as pessoas tratam a leitura. Estar rodeada por livros, mas não
achar necessidade, nem estímulo para ter iniciativa de conhecê-los é
uma das maneiras de como a criança não desenvolve o gosto pela
leitura, não desperta a curiosidade de conhecê-los.
O ato de ler traz inúmeras contribuições aos leitores e uma delas
é de que a leitura está diretamente ligada à formação do indivíduo, isso
porque o ato de ler faz com que o leitor desenvolva o senso crítico e
desta maneira ele estará apto a analisar a sociedade, seu dia-a-dia, além
de realizar várias interpretações sobre o mundo. Para que ocorra essa
contribuição, é preciso levar alguns fatores em consideração, como o
fato de ler em um ambiente favorável, respeitar o nível sociocultural do
leitor. Para Brandão e Micheletti (2002, p. 9), o ato de ler consiste em:
Um processo abrangente e complexo; é um processo de compreensão, de intelecção de mundo que envolve uma característica essencial e singular ao homem: a sua capacidade simbólica
e de interação com o outro pela mediação de palavras. O ato de
ler não pode se caracterizar como uma atividade passiva.

Historicamente, a leitura está ligada à escrita, pois o ato de ler
está relacionado ao fato de decifrar sinais, uma vez que se relaciona a
leitura à mensagem escrita. Nesse sentido, é preciso entender a leitura
a partir da concepção segundo a qual podemos praticar o ato de ler
compreendendo símbolos e signos. Isso significa que a leitura deve
ser entendida como o resultado de sentido, uma vez que ler é construir
uma sequência de sentidos, capaz de contribuir para a formação de
leitores competentes e qualificados.
A prática de ler é direcionada pelos objetivos que traçamos para
ela, ou seja, a leitura é feita por um propósito, como ler para procurar se
informar de algo, formar uma ideia sobre algum assunto, mas também
pode ser praticada para ver se interessa por aquele assunto.
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O hábito da leitura tem variadas funções no âmbito escolar, entre
elas, destacam-se: apreciação de textos, atribuição de sentido, releitura, comentários e comparação de um texto com o outro. Todas elas
ajudam no desenvolvimento dos alunos em diferentes faixas etárias.
A leitura faz com que os alunos possam conhecer diversos tipos de
textos e gêneros e, além disso, sua importância.

TEXTO LITERÁRIO E SUAS ESPECIFICIDADES
A literatura sempre teve um olhar especial entre as disciplinas
aplicadas na escola, sendo umas das principais a serem trabalhadas
e por contribuir significativamente na formação do leitor. A literatura
possui uma linguagem específica, uma linguagem que lhe é própria e
que não pode ser mudada sem perder seu encanto, diferenciando-se
das várias linguagens humanas por um complicado número de fatores,
entre os quais o mais importante é a vontade de beleza formal que
quase todos os escritores possuem.
O texto é visto e discutido de diferentes formas, para alguns estudiosos, é visto como uma unidade linguística superior à frase, sucessão ou combinações de frases. Já no sentido cognitivo, o texto passa
a ser encarado como uma sequência de ato de fala. Portanto, o texto
deve ser entendido como uma estrutura acabada, em que passa a ser
abordado no próprio processo de construção. A respeito do conceito
de texto, Bentes, Ramos e Alves Filho (2010) afirmam:
[...] os principais teóricos brasileiros no campo dos estudos
do texto assumem em suas elaborações do conceito de texto
que este é um locus de convergências de ações humanas de
natureza multissemiótica, interativa e social. Essas definições
possibilitam a compreensão do texto como um objeto de estudo que apresenta uma natureza plástica e com fronteiras maleáveis, histórica e socialmente delimitadas (p. 392).

S U M Á R I O

173

A partir dessa afirmativa, existem inúmeros tipos de textos, dentre eles, texto literário e texto não literário. Conforme a colocação de
Cerillo, (2016), o texto não literário é aquele que apresenta uma linguagem objetiva, clara, com o intuito de informar o leitor sobre determinado assunto, para isso, os textos não literários possuem um vocabulário
mais simples, para melhor se dar a compreensão do conteúdo. Alguns
exemplos dos textos não literários são textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem, textos científicos, entre outros.
A respeito do texto literário, são muitas discussões a sua volta.
Segundo Antonio Candido (1972), ele possui uma função estética, com
objetivo recreativo, por se tratar de ser literário, nem sempre está ligado à realidade, que é o caso dos textos de ficção. Os textos literários
são carregados de figuras de linguagens, metáforas, sentido figurado, entre outros, o que faz com que existam diversas interpretações
diferentes sobre ele, uma vez que cada leitor tende a interpretá-lo de
uma maneira individual, não significando que eles não possuam uma
função educativa ou informativa, mas sim que não se prendem à comunicação de alguns fatos. Como exemplos de textos literários, pode-se citar: peças teatrais, romances, crônicas, contos, poemas etc. Os
poemas especificamente possuem função poética, podendo ter ritmo
e musicalidade através da organização das palavras.
Destacam-se ainda as contribuições de duas escolas da teoria
da literatura. Primeiro a do estruturalismo, para a qual o texto literário
é visto como uma estrutura. Segundo essa concepção, o texto literário
é compreendido como um sistema de relação, formado de elementos
solidários, tais que cada um só pode ser o que é devido à relação
funcional que tem com os outros. O estruturalismo se preocupava com
questões de linguagem, preocupação essa que acabou por possibilitar uma cisão da obra em forma e conteúdo, como se esses fatores
pudessem ser examinados de modo separado. Nesse sentido, a obra
literária é uma estrutura, construída por diferentes elementos que constituem uma unidade orgânica. (SOARES, 2007).
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A outra é o formalismo russo, escola segundo a qual o texto literário era entendido como uma forma, caracterizada pela literariedade, automatismo, singularização e estranhamento. Portanto, evidencia-se uma
diferença entre essas duas escolas. Para o estruturalismo, a obra literária
é uma estrutura, construída de diferentes elementos que constituem uma
unidade orgânica, ou seja, todos esses elementos estão interligados e
a mudança de um desses elementos determina a mudança de todo o
conjunto. Já para os formalistas, uma obra artística caracteriza-se por
uma série de procedimentos com o objetivo de provocar um efeito sobre
seu destinatário. Esses procedimentos serão tanto mais efetivos quanto
mais singulares e originais, gerando uma sensação de estranhamento
no público. Eikhenbaum, no ensaio em que sumaria o princípio adotado
pelos formalistas, baliza o método de abordagem dos textos literários:
Estabelecemos e estabelecemos ainda como afirmação fundamental que o objeto de ciência literária deve ser o estudo das
particularidades específicas dos objetos literários, distinguindo-os de qualquer outra matéria, e isto independentemente do
fato de que, por seus traços secundários, esta matéria pode dar
pretexto e direito de utilizá-la em outras ciências como objeto
auxiliar. (EIKHENBAUM, 1978, p. 8.)

A partir desta afirmação, torna-se evidente que o texto literário
possui suas especificidades, ou seja, suas próprias características, as
quais fazem com que o texto seja literário.
Além disso, evidencia-se ainda que a linguagem do texto literário pode ser encontrada em vários gêneros e possui características
peculiares: complexidade, multissignificação, conotação, liberdade de
criação e variabilidade. Por isso, o texto literário propicia transformações no ser humano e exerce papel importante sobre o indivíduo, uma
vez que lhe possibilita sair de si, desse universo, tornando-se outro.
Em vista disso, a obra literária, diferentemente dos textos verbais
meramente comunicativos, diz algo em determinada forma, mais com-
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plexa, mais rica, mais ambígua. A partir dessas delimitações do texto
literário, urge pensar acerca da leitura do mesmo.
Assim sendo, a leitura das obras literárias traz aos leitores alguns desafios, como a intenção do texto versus a liberdade de interpretação- ou seja, as obras literárias normalmente são carregadas de
figuras de linguagem, como a metáfora: muitas vezes o autor faz o
uso da metáfora com uma intenção especifica, mas por se tratar de
literatura, o leitor pode vir a interpretar o texto de uma outra maneira
ou ter dificuldade de compreender o texto literário e fugir da intenção
de interpretação do autor. Embora isso possa ocorrer, esses aspectos
fazem com que a leitura e interpretação de textos literários seja ainda
mais prazerosa, uma vez que cada leitor reflete a obra de uma determinada maneira, entrando em outros horizontes.

METODOLOGIA
A metodologia aqui desenvolvida foi a pesquisa bibliográfica,
pela qual se efetuou a identificação, leitura e estudos pertinentes à temática investigada e posteriormente à produção do trabalho - um artigo
no qual se investiga sobre: “A literatura infantojuvenil na formação do
leitor no ensino fundamental ll”. Essa investigação tem como referência
examinar e discutir de que maneira a leitura de obras infantojuvenis
pode contribuir para formar leitores críticos, a fim de que peguem gosto
pela leitura e ela se torne um hábito prazeroso na vida dos estudantes.
Para a realização da pesquisa, foi necessário dialogar com alguns conceitos, como o conceito de literatura, as especificidades do
texto literário, o conceito de leitura, os desafios deste hábito. O trabalho
teve características específicas no que diz respeito a metodologia e
fundamentação teórica, tendo sido realizadas discussões acerca da
literatura e leitura, contribuindo para a proposta de pesquisa.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A literatura infantojuvenil passou por um processo histórico-social
em que só se pode falar realmente em literatura infantojuvenil, a partir
dos séculos XVII e XVIII. Nesse período os gêneros literários deixaram
de ser apenas voltados para o grupo adulto e se teve a valorização do
público infantil. Já no século XX a Literatura infantojuvenil passou a ter
um papel de destaque como um objeto de análise, discussão e crítica
nas universidades no final da década de setenta, tendo seu público alvo
leitores em formação, dentre eles, crianças e jovens em fase escolar.
No período medieval a mortalidade infantil era muito alta, devido
às condições precárias, tanto nas questões de higiene quanto na alimentação, porém isso não era considerado algo desastroso para aquela
época, assim como também não havia um conteúdo literário específico
para a faixa etária infantil. Segundo Zilberman (1998, p.15) “inexistia uma
consideração especial para com a infância”. Segundo Azevedo (1999,
p. 9) “Na verdade, a criança de mais de sete anos ocupava, ao que
parece, o papel de um pequeno adulto, inexperiente e frágil, incapaz de
certas coisas talvez, mas já uma pessoa na vida, importante como força
na família e na sociedade”. Com o passar do tempo houve mudanças,
entre elas, a criança passou a ser considerada um público diferenciado,
que, por conseguinte, merecia um tratamento diferenciado. E também
pela “nova noção de família, centrada não mais em amplas relações de
parentesco, mas num núcleo unicelular” (ZILBERMAN, 2003, p. 15.). Foi
a partir desse pensamento que surgiram os primeiros gêneros infantojuvenis, mesmo que ainda muito didáticos e pouco estéticos.
Todavia, a literatura infantojuvenil não alcançou a sua totalidade,
principalmente no quesito arte e ficção, pois a maioria das histórias
possui ainda um cunho educativo-pedagógico - o que relata Zilberman
(2003, p.16): “a literatura infantil permanece como uma colônia da peda-
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gogia, o que lhe causa grande prejuízo: não é aceita como arte, por ter
uma finalidade pragmática; e a presença do objetivo didático faz com
que ela participe de uma atividade comprometida com a dominação
da criança”. O que se percebe é que a literatura infantojuvenil alcançou
um mercado literário que limita a imaginação das crianças, dando lugar
ao ensino didático e utilitário, sendo imprescindível para a formação do
leitor crítico e aquisição do domínio da oralidade e escritura.
Entretanto, questionando essa perspectiva inicial, compreende-se que a literatura infantojuvenil tem um papel muito importante, tanto
na formação do leitor, quanto no desenvolvimento do senso crítico, uma
vez que a literatura desperta a imaginação do leitor, ou seja, a literatura
Infantojuvenil tem função formadora. Desse modo, a escola é um espaço adequado para a construção e aquisição de conhecimentos, pois é
na escola que as crianças passam o maior tempo de suas vidas, a partir
dos 6/7 anos até aproximadamente os 17/18 anos, portanto, cabe à escola oferecer oportunidades que contribuam para uma formação moral.
A respeito do ensino da Língua Portuguesa nas escolas, ele vem sendo
muito problematizado e questionado, por isso, é através da literatura
infantojuvenil que essa lacuna pode ser preenchida. Os PCN’S afirmam:
O ensino da Língua Portuguesa pode ser feito sim, de modo a
criar oportunidades de o aluno, através de atividades de leitura,
não de qualquer tipo de leitura, mas daquela que incentiva o leitor
a apreender a mensagem para dela extrair significados. Daí ele se
posiciona através da oralidade e da escritura para mediar conflitos e tomar decisões coletivas pelo diálogo (BRASIL, 1998, p. 7).

No processo educacional, a Literatura infantojuvenil apresenta
grandes benefícios para a formação de seus leitores, dando-lhes a
capacidade de entendimento de mundo e criação de senso crítico,
facilitando a interpretação de textos e dando conhecimento de língua
e grafias das palavras.
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Todo esse processo pode ser iniciado dentro de sala de aula,
através da interação professor, que possui um papel decisivo, e aluno,
estabelecendo um diálogo de vivência e experiências que contribuam
na formação individual, transformando a literatura em uma fonte que
ajuda na construção da imaginação, conhecimentos e demonstração de sentimentos, contribuindo no desenvolvimento do aluno como
cidadão e seus valores, identificando na literatura uma forma de socializar a linguagem e seus valores. A leitura é um processo de compreensão de expressões simbólicas e formais, independentemente
de seu meio de linguagem.
A escolarização da leitura deve ser feita de uma forma adequada, pois a escola, ao trabalhar a literatura com seus alunos, auxilia
no desenvolvimento de sua formação, fazendo-os perceberem que os
textos literários refletem seus sentimentos, manifestam a cultura da sociedade em que eles vivem, como um veículo que transmite um ser que
está no mundo. Para Azevedo (2004, p. 38): [...] a leitura, como muitas
coisas boas da vida, exige esforço e que o chamado prazer da leitura
é uma construção que pressupõem treino, capacitação e acumulação.
A literatura possibilita que o docente trabalhe alternativas contextualizadas e significativas para a aprendizagem de seu aluno, motivando-o à leitura, desenvolvendo o pensamento crítico, a capacidade
de relacionar várias áreas do conhecimento no entendimento de mundo e seus problemas, juntamente com suas soluções.
A leitura de literatura infantojuvenil deve ter como ponto de partida
a compreensão de mundo, sendo urgente que o professor mostre que
a leitura e sua prática se fazem necessárias para entrelaçar a leitura de
mundo com a leitura não verbal, com a leitura da palavra falada e escrita.
Para desenvolver o hábito da leitura, é preciso promover um ambiente favorável, mas, infelizmente, a Literatura infantojuvenil não tem
o devido espaço nas salas de aula, principalmente o ensino do funda-
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mental II. Ausência justificada pela grade curricular, que não contempla
a literatura. Esta falha faz com que os alunos não tenham a oportunidade de ter o contato ideal e contínuo com o mundo da literatura,
impedindo que ele possa viajar neste mundo de narrativas literárias.
Por meio desta pesquisa realizada, certificou-se o quanto é importante o estímulo à leitura, através dela os indivíduos trazem para si
conhecimento, assimilações e interação. A relação com outras pessoas que apreciam a leitura de literatura infantojuvenil incita a busca
de leitura que os encoraja a se comunicar, interagir e a recepcionar,
uma vez que a leitura influencia as relações e as particularidades de
quem a pratica. Além de melhorar os relacionamentos interpessoais,
ela também traz a comunhão com a cultura.
Desta maneira, a leitura se encarrega pela construção do indivíduo. A característica da escolha da leitura tem influência no modo
de como o ser poderá atribuir para si a percepção de sua realidade
e podendo desenvolver seu próprio modo de interpretar e ter ideias.
A instituição de ensino não deve ignorar o fato de haver várias
obras infantojuvenis e que essa diversidade deve ser discutida, analisada e posta em prática, de modo que o instrutor e o aprendiz tenham
uma formação rica em uma leitura construtiva, crítica e consciente.
A escola e a família têm influência para que o objetivo proposto
possa ser alcançado, ou seja, a formação de leitores. Desde o início
dos ensinamentos, e durante todo o processo, família e instituição
de ensino devem unir- se para que, com a cooperação de todos os
envolvidos, haja o desenvolvimento progressivo do leitor e que seja
levado para a vida toda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste trabalho certificou-se a importância do estímulo
à leitura, pois através dela os indivíduos trazem para si conhecimentos
e assimilações, além de despertar seu imaginário. A relação com outras pessoas que apreciam a leitura de obras incita a busca de leitura
que os encorajem a se comunicar, interagir e a recepcionar, uma vez
que a construção de um leitor influencia nas suas relações e particularidades. A leitura, além de melhorar os relacionamentos interpessoais,
sintoniza com os sentimentos, modo de pensar, agir e sentir.
Sabe-se que é no ambiente escolar que se aprofunda o conhecimento e desenvolvimento da leitura e escrita. A partir desta observação,
vemos que a leitura infantojuvenil pode influenciar e ajudar neste processo, permeando o imaginário e fazendo que o leitor se sinta o personagem da história, podendo viajar através da leitura e construir seu mundo.
Para isto, a história deve-se prender a atenção do leitor, despertando a curiosidade e estimulando sua imaginação, ajudando assim
seu desenvolvimento intelectual. A leitura é o meio que permite o leitor
adquira conhecimento, informação, interação e lazer. Muitas vezes a
criança não possui livros em casa e a escola é o seu único local de
leitura, sendo assim, este ambiente se torna essencial para a prática de
leitura. A instituição de ensino não deve ignorar o fato de que existem
diversos tipos de obras, e que essa diversidade deve ser discutida,
analisada e posta em prática, de modo que professor e aluno tenham
uma formação rica em uma leitura construtiva, crítica e consciente.
A literatura infantojuvenil tem como objetivo principal o encantamento pela história em si, mas traz em seu bojo a união do entretenimento e a instrução ao prazer da leitura, educando pela sensibilidade,
levando ao desenvolvimento de suas capacidades na sua formação
escolar, em seu aspecto cognitivo, emocional e social.
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INTRODUÇÃO
Quando se fala de linguagens, estão incluídos diversos segmentos como: a linguagem musical, a visual, a artística, a corporal,
a escrita, dentre outras. Neste trabalho a abordagem do tema está
voltada a linguagem oral e escrita. Propondo em sua problemática
a seguinte questão norteadora: quais as contribuições da literatura
infantil para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita nos anos
iniciais do ensino fundamental?
A linguagem oral e escrita é interação, visto que proporciona ao
indivíduo a possibilidade de exercer influência sobre o outro, sobre si
mesmo e sobre o mundo. A leitura é uma forma de recreação muito
importante para a criança, principalmente para o seu desenvolvimento
intelectual, psicológico e afetivo. Esta desempenha papel fundamental na vida da criança, pela riqueza de motivações, sugestões e de
recursos que favorecem ao seu desenvolvimento, especificamente,
nos anos iniciais do ensino fundamental. Tem como finalidade a preparação do educando para que continue aprendendo, coerente com a
concepção de educação continuada, como processo permanente de
aprendizagem ao logo da vida do indivíduo.

REFERENCIAL TEÓRICO
A Literatura Infantil é um assunto bastante discutido entre os
seus leitores e estudiosos. Para uns, objeto apenas de passatempo,
uma questão de estilo e para outros, um agente de formação e transformador da sociedade. Percebe-se, então, que a literatura infantil é
uma área conflituosa, pois é a partir do nosso ponto de vista que podemos formular melhor o próprio conceito.
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Coelho (1986 p. 27) explica que:
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. Funde os sonhos e a vida prática, o
imaginário e real, os ideais, e sua possível/impossível realização.

A literatura estimula a imaginação, a criatividade, à fantasia,
transmite valores culturais, permite saber sobre o presente, viverem
novas experiências e fatos do passado, sendo que a mesma propõe
entretenimento e distração.
A Literatura Infantil é um recurso rico em informações, e nos oferece um método prazeroso e divertido de ensinar crianças da Educação
Infantil lições variadas e importantes para uma vida toda. Para Abramovich (2008, p.1), Ler histórias para crianças, sempre, sempre... É poder
sorrir, rir, gargalhar com situações vividas com a ideia de conto, ou com
jeito de escrever de um autor e, então, poder ser um pouco cúmplice
desse momento de humor, de brincadeira, de divertimento [...].
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver
a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Reconhecer a importância da literatura infantil é incentivar a formação
dos hábitos de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto
é, na informação. Neste sentido, o primeiro contato das crianças com a
leitura é de fundamental importância para suas percepções futuras.
A literatura infantil em sala de aula, atualmente, tem o objetivo de
formar cidadãos críticos e reflexivos, que possam transformar a realidade em que vivem. E através de uma história que se pode descobrir
outros lugares, outros tempos, outras épocas. Contar história para a
criança é prazeroso e divertido. Pois sabemos que a criança é capaz
de formular sua leitura de mundo a partir de sua percepção cognitiva.
Ler histórias para a criança, sem dúvida, é algo prazeroso, onde
o adulto e a criança se divertem juntos porque histórias infantis é
envolvimento, imaginação e é divertimento. Saímos do mundo real
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para o fictício dos contos de fadas e fábulas, que favorecem o desenvolvimento da personalidade da criança e contribuem para a
ampliação de sua expressão verbal.
Na concepção de Aguiar & Bordini (1993, p.14)
A obra literária pode ser entendida como uma tomada de consciência do mundo concreto que se caracteriza pelo sentido humano dado a esse mundo pelo autor. Assim, não é um mero
reflexo na mente, que se traduz em palavras, mas o resultado
de uma interação ao mesmo tempo receptiva e criadora. Essa
interação se processa através da mediação da linguagem verbal, escrita ou falada (...).

Contar história em sala de aula desenvolve a criatividade,
apreensão dos significados do mundo em que as crianças estão inseridas, bem como viabiliza esta interação colocando as crianças em
confronto consigo mesma para distinguir o real e o imaginário.
Não se pode negar que a literatura Infantil, com seus contos clássicos, poesias, lendas é uma grande aliada do educador no processo
de aprendizagem da linguagem oral e escrita, e que deve estar presente
na rotina diária dos alunos, pois é um momento mágico, que permite a
ambos, professores e alunos, voarem nas páginas de um livro.
Para André, (2004, p. 18),
A relação com o livro antes de aprender a ler auxilia a criança a
torná-lo significativo como um objeto que proporciona satisfação. Isso ocorre porque, ao tocar, manusear, olhar alisar o livro
e brincar com suas folhas e gravuras, a criança sente um prazer
similar ao proporcionado por um brinquedo.

O livro infantil apresenta uma função lúdica expressa por meio
do texto e das ilustrações coloridas, entre outros aspectos constituindo-se um elemento de prazer. Compreende-se que é um importante
instrumento de recreação e entretenimento para a criança, fonte inesgotável de formação e conhecimento. Sem dúvida, os livros de literatura infantis são ricos em conhecimento de linguagem visual e escrita
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e não pode ser visto sem um olhar pedagógico, pois é um recurso
indispensável a ser usado paralelo ao livro didático.
O uso da Literatura Infantil em sala de aula é um recurso que
não deve faltar, pois estimula o cognitivo da criança. A contação
de histórias infantis possibilita a crianças a recontar as histórias
contada, e é um claro exemplo de função superior do cérebro
cujo desenvolvimento se sustenta, por um lado, em uma estrutura anátomo funcional geneticamente determinada e, por outro,
no estímulo verbal dado pelo meio (JOLIBERT, 1994, p. 129).

É importante dizer também o quanto pode ser significativo que
os pais leiam historias para seus filhos ou foliem com eles um álbum
de literatura infantil, levando-os a dizerem o que imaginam que irá
acontecer na página seguinte depois de virada. Os pais tem uma
grande responsabilidade para o desenvolvimento da aprendizagem
de seus filhos. Infelizmente, alguns pais não tiveram, no passado,
esse contato com os livros e, por isso, não detêm conhecimento e até
mesmo habilidades para contribuírem com a formação de seus filhos.
A literatura infantil é um amplo campo de estudos que exige também
do professor conhecimento para saber adequar os livros às crianças,
gerando um momento propício de prazer e estimulação a leitura. Assim, pais e professores têm um papel fundamental nesta descoberta:
serem estimuladores e incentivadores da leitura.
Na linguagem do cotidiano, o homem faz uso da linguagem verbal e não verbal para se comunicar. Neste sentido, se a leitura parecer
uma experiência interessante e válida, terá papel fundamental na formação integral do ser humano. Linguagem é o sistema através do qual
o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala,
da escrita ou de outros signos convencionais.
Para Zilberma (2003, p. 46),
A linguagem que é o mediador entre a criança e o mundo, de
modo que, proporcionado pela leitura, um alagamento do domínio linguístico, a literatura preenchera uma função de conhe-
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cimento; o leitor relaciona-se com a formação da compreensão
do fictício, com função especifica da fantasia infantil com a credulidade na história e a aquisição do saber.

Para a autora, a capacidade de ler é de importância tão singular
para a vida de uma criança na escola, uma vez que a experiência na
aprendizagem da leitura desenvolve a capacidade intelectual do indivíduo devendo fazer parte de seu cotidiano e desenvolvendo a criatividade e a sua relação com o mundo externo.
Faz-se necessário a formação de conceitos, sendo esta, por sua
vez, dependente dos padrões de interpretação aos alunos oferecidos.
No entanto a linguagem é todo o sistema de sinais que nos permite
estabelecer comunicação com outros indivíduos. A linguagem verbal,
entretanto, passou a ser desenvolvida a partir do momento em que o
homem julgou necessário criar uma expressão sonora que representasse o próprio elemento.

A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM
Segundo Ivan Ivic (2010) a análise de Vygotsky sobre as relações
entre o desenvolvimento e aprendizagem, no caso da aquisição da linguagem, nos conduz a definir o primeiro modelo de desenvolvimento:
em um processo natural de desenvolvimento, a aprendizagem aparece
como um meio de reforçar esse processo natural, pondo à sua disposição os instrumentos criados pela cultura que ampliam as possibilidades
naturais do indivíduo e reestruturam suas funções mentais.
A linguagem é interação, visto que proporciona ao indivíduo
a possibilidade de exercer atividade sobre o outro, sobre si mesmo
e sobre o mundo. É independente de estímulo: não necessita de alguém para ativá-la. Desta forma, compreende-se que a linguagem
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é uma atividade essencialmente humana, histórica e social. Se bem
conduzida, pode ser uma aliada na luta contra os preconceitos sociais, pois é a partir de seu uso que observamos, compreendemos e
interagimos com o mundo natural.
A linguagem libera a criança das impressões imediatas sobre o
objeto, oferece-lhe a possibilidade de representar para si mesmo algum objeto que não tenha visto em pensar nele. Com a
ajuda da linguagem, a criança obtém a possibilidade de se libertar do poder das impressões imediatas, extrapolando seus
limites. (VYGOTSKY, 1998, p. 122).

Percebe-se então que é por meio da linguagem que a criança
constrói suas ideias, expressa seus sentimentos e suas emoções. A
linguagem é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento do
aluno; é através da linguagem que a criança constrói a representação
da realidade na qual está inserida.
A língua é um produto da cultura, também é um instrumento de
manifestação dela, que se adapta ao meio e se modifica, conforme
variem as necessidades e as condições de seus falantes.

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
Na visão de Vygotsky (2006) “a história da aquisição da linguagem oral é a história da formação e do desenvolvimento de expressão
na criança”.
A escrita é a expressão daquilo que o escritor precisa para expor
suas ideias, suas dúvidas, até mesmo seu desabafo. Muitas palavras
trazem uma carga de conhecimentos históricos que se acoplam ao
seu significado, moldando, às vezes, de tal maneira o seu sentido que
elas passam a ter um cunho preconceituoso, pejorativo. É preciso um
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cuidado maior, para que o falante não seja o responsável pela perpetuação do preconceito. A língua é um produto da cultura, também é um
instrumento de manifestação dela, que se adapta ao meio e se modifica, conforme variem as necessidades e as condições de seus falantes.
Na visão de Vygotsky (1984, p. 110),
É a linguagem que torna possível o faz de conta, a criação da
situação imaginária. A criação não emerge do nada, mas requer
um trabalho de construção histórica e participação da criança
na cultura. A brincadeira infantil é, assim, um lugar por excelência de incorporação de práticas e exercícios de papéis sociais.

Para despertar na criança a criatividade, a imaginação e o desejo de se expressar oralmente, o professor precisa estar consciente
da sua importância para isso. Aplicar atividades que trabalhem a linguagem oral das crianças em sala de aula é necessário na Educação
Infantil, pois é nessa fase da infância que as crianças estão desenvolvendo sua fala. E é através da mediação do professor que essas
atividades serão bem sucedidas ou não.
A literatura infantil apresenta conceitos de linguagem e leitura, enfoca a importância de ouvir histórias e do contato da criança desde cedo
com o livro e finalmente esboça algumas estratégias para desenvolver
o hábito de ler. Torna-se, desse, modo, imprescindível. Os professores
dos primeiros anos da escola fundamental devem trabalhar diariamente
com a literatura, pois essa se constitui em material indispensável que
aflora a criatividade infantil e desperta a imaginação da criança.
Os livros de literatura devem ser oferecidos às crianças através
de uma espécie de coleção de sentimentos e emoções que favorecem
o gosto pela leitura. Enquanto forma de lazer e diversão, a literatura
infantil tem uma magia e um encantamento capazes de despertar no
leitor todo um potencial criativo. É uma força capaz de transformar a
realidade quando trabalhada adequadamente com o aluno.
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A literatura infantil é um amplo campo de estudos que pode
ajudá-lo nesse aspecto, já que cada livro suscita linguagens diversificadas. Que exige do professor conhecimento para saber adequar os
livros às crianças, gerando um momento propício de prazer e estimulação para a leitura.
Assim, pais e professores têm um papel fundamental nesta
descoberta: serem estimuladores e incentivadores da leitura. Podemos observar então, o que os PCNs da Língua Portuguesa (BRASIL,
1998) conceituam:
•

Linguagem Oral;

•

Ouvir com atenção, formular, responder perguntas e manifestar-se;

•

Acolher opiniões;

•

Fazer exposição oral e contar histórias;

•

Descrever cenários, objetos e personagens;

•

Relatar experiências, sentimentos, ideias e opiniões claras e em
ordem;

•

Fazer com que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos,
saber resumir ideias centrais, seja oral ou escrita.

A preparação e realização de atividades e exposição oral permitem a articulação de conteúdos da língua oral e escrita, interseção de
diferentes áreas do conhecimento.
Entende-se que a literatura infantil por colaborar na iniciação da
criança no mundo literário a ser utilizada como instrumento que só vem
enriquecer o vocabulário do aluno que por sua vez esse venha ter a
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capacidade de analisar o mundo a sua volta. Dessa forma, a literatura
infantil, é provocadora de sentidos e significados.
A Literatura Infantil é um instrumento para estimular a imaginação e a criatividade da criança, na medida em que promove situações
para isso, como a brincadeira do faz-de-conta, demonstrando cenas
de uma história contada, ou o ato de brincar espontaneamente.
Na visão de Vygotsky (1984, p. 110),
Palavras e gestos possibilitam transformar uma coisa em outra.
É a linguagem que torna possível o faz de conta, a criação da
situação imaginária. A criação não emerge do nada, mas requer
um trabalho de construção histórica e participação da criança
na cultura. A brincadeira infantil é, assim, um lugar por excelência de incorporação de práticas e exercícios de papéis sociais.

A literatura é um instrumento didático para que a criança consiga sua realização, fazendo com que exercite a imaginação, principalmente para o desenvolvimento intelectual, psicológico e afetivo. E
isso, é o que cria situações de estímulo à linguagem oral. Ao mesmo
tempo que a criança se socializa durante as ações que realiza, também vai construindo suas subjetividades e seus significados acerca
do mundo em que vive.

LINGUAGEM ESCRITA
A linguagem escrita constitui-se em um sistema de sinais empregados pelos homens há muitos anos com o objetivo de exprimir e
transmitir ideias e pensamentos a respeito de determinadas situações.
Anteriormente, a escrita, socialmente elaborada e aceita na atualidade,
era realizada entre os homens por meio de uma escrita icônica, por
pictogramas ou ideogramas.
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Segundo (HIGOUNET, 2003, p. 9),
A escrita faz de tal modo parte de nossa civilização que poderia
servir de definição dela própria. Todas as nossas sociedades baseiam-se sobre o escrito... Acesso direto ao mundo das ideias
reproduz bem a linguagem articulada, permiti ainda apreender o
pensamento e fazê-lo atravessar o espaço e o tempo.

A escrita foi criada com intuito de facilitar a comunicação entres os homens e atender às necessidades práticas de informação.
Desde a antiguidade, existe para formar o sistema alfabético, que
representa o meio linguístico que hoje utilizamos. Desta forma, o desenvolvimento da escrita faz parte de nossa existência, pois permite
transcrever o processo linguístico baseado nos documentos escritos
por nossos ancestrais.
Sendo assim, ressalta-se que quando uma criança escreve ou
acredita que escreveu um conjunto de palavras, que não tenha sido
resultado de uma cópia, está nos oferecendo um valioso documento
que necessita ser interpretado para ser avaliado. Para Vygotsky (1988,
p. 143), o aprendizado da escrita é um processo complexo que é
iniciado para criança “muito antes da primeira vez que o professor
coloca um lápis em sua mão e mostra como formar letras”.
Fátima Alves (2009 p. ll7) afirma: “A escrita é composta por uma
sequência de letras, ou símbolos gráficos, que correspondem a uma
sequência sonora também. No convívio social a criança deve poder
realizar essa correspondência para poder ler”.
É nesse momento que entra a necessidade de preparar a
criança para entrar no mundo da escrita. Essa etapa é de suma
importância para seu desenvolvimento escolar. Tem como objetivo
preparar e auxiliar o educando a receber suas atividades de maneira
que consiga desempenhá-las sem muitas dificuldades para isso, ele
desenvolve o sistema silábico, a compreensão do sistema alfabético,
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que é a relação entre o fonema e o grafema, trabalhando, assim, a
construção das palavras e frases.
Segundo Cunha (1997, p. 100),
Parece-nos fundamental alertar para a relatividade dessas informações. Os limites apresentados são teóricos. Na realidade
cada criança tem seus próprios limites num desenvolvimento
peculiar definido por muitos diferentes fatores. Mais do que conhecer as fases do desenvolvimento infantil, importa conhecer
a criança, sua história, suas experiências e ligações com o livro.

O uso da literatura infantil na sala de aula é um recurso que
possivelmente irá contribuir no desenvolvimento intelectual, emocional
e cognitivo do aluno. É através dessa relação com os livros didáticos e
literatura infantil que o indivíduo tem melhor desempenho na escrita e
na leitura. Torna-se mais inteligente, conhece todas ou quase todas as
regularidades ortográficas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A singularidade deste trabalho é abordar as contribuições da
Literatura Infantil no desenvolvimento da Linguagem Oral, Leitura e Escrita nos anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Através da literatura infantil a criança desperta para uma nova
visão de mundo, capaz de refletir, indagar, questionar e reformular
seus pensamentos.
Dessa forma, concluímos que a literatura infantil é um recurso indispensável para o desenvolvimento da linguagem oral, leitura e escrita
em sala de aula para está auxiliando juntamente com o livro didático
na aula do professor.
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INTRODUÇÃO
É comum que a criança tenha contato com a literatura antes
mesmo de ingressar na escola, pois os adultos são os mediadores
das histórias infantis pela contação de histórias ou pela leitura das
mesmas. Estudos têm revelado que o contato da criança com as
histórias contribui para a construção da sua personalidade, bem como
na relação positiva com a leitura, a escrita e na aprendizagem dos
conteúdos programáticos.
Assim sendo, por este trabalho pretende-se analisar a literatura
infantil como recurso metodológico para o desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita. Nesse sentido, a literatura infantil torça-se
recurso capaz de contribuir significativamente com o desenvolvimento
das competências da leitura, da escrita e da oralidade. Em Bakhtin
(1992) encontrou-se que “a literatura infantil é um instrumento motivador e desafiador, capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo,
seja no universo escolar, ou na sua realidade social”.
Alguns questionamentos guiaram esta pesquisa, e sem a pretensão de esgotar o tema, procurou-se dar respostas a esses questionamentos:
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•

A literatura infantil pode influenciar o processo de alfabetização
e aprendizagem nas séries iniciais?

•

Quais as contribuições que a literatura infantil pode trazer no
processo de aquisição da linguagem verbal?

•

Quais são os recursos dialógicos pelos quais o professor interage a literatura infantil com o aluno?

•

Quais seriam as leituras recomendadas para cada faixa etária
infantil?
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Na busca por responder os questionamentos acima, alguns objetivos se fizeram presentes:
a.

aprofundar os conhecimentos sobre a leitura e a escrita no processo de alfabetização;

b.

analisar a relação educacional com a literatura infantil na formação da criança leitora;

c.

investigar como a prática docente pode ser organizada utilizando a literatura infantil enquanto instrumento no processo de formação da criança escritora.

Os autores que sustentaram a temática defendem que a literatura infantil é um importante instrumento no processo de apropriação
da linguagem verbal pela criança. Também, evidencia-se que a prática
docente consciente de suas funções, do universo infantil, das funções
sociais da educação é condição essencial para o resultado positivo
das relações de aprendizagem.
O objetivo primeiro da escola é promover o desenvolvimento da
criança através da disposição dos conhecimentos acumulados pela
humanidade. Assim, pelo ingresso da criança na escola, o primeiro
passo é a aprendizagem da leitura e da escrita. E essa tarefa vem
permeada de diversas outras atividades relacionadas direta ou indiretamente com a leitura e a escrita. Mas é inegável que a leitura e a
escrita são habilidades que exigem da criança a atenção e aspectos da
linguagem aos quais ela não precisa dar importância, até o momento
em que começa a aprender a ler.
Ao ingressar na escola a criança domina a oralidade e pelas
atividades educativas deverá passar pelo processo de alfabetização.
No processo de alfabetização uma prática comum é a leitura de histórias e contos infantis. A leitura e escrita se desenvolvem numa inter-relação adquirida, experimentada, vivida, vivenciada no cotidiano e
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externada em todos os momentos da criança. A escola não se constitui em espaço único e restrito para o ato de ler e escrever. Buscando aprofundar esse tema, recorreu-se aos autores Gonzaga (2011),
Faria (2004), Pires (2000), Soares (2005), Vieira (2011), Seber (1995),
Zanotto (2003), Gregorin Filho (2009), etc. os quais se encontram
devidamente referenciados ao final deste trabalho.
Como justificativa desse trabalho acadêmico temos a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre as relações de aprendizagem
mediada pelo ato de ler ou contar histórias. Ler e escrever são atividades
inscritas dentro de um projeto educacional, que se revela flexível, múltipla, diversa. Explorar ao máximo a relação entre a leitura, a escrita e as
diversas formas de expressões humanas é proporcionar que a criança
se veja atuando num universo mais amplo, fazendo suas comparações,
propondo soluções, criando e recriando no mundo em que vive.
As histórias infantis atiçam a imaginação, incitam o afrorar de
sentimentos, disponibilizam relações de moralidade, assustam, encantam, chocam, etc. Em Seber (1995), encontrou-se a defesa da literatura em sala de aula como elemento agregador da relação social, onde a
criança é levada sucessivamente a organizar a sua própria atividade, e
por essas relações, aflora novas características psicointelectuais. Destaca-se a necessidade de pensar na leitura, na escrita e na literatura
infantil como recurso possível na formação leitores sociais.
O processo de alfabetização as vezes se revela como um desafio, tanto para a criança, suas famílias, e também para o educador.
Como solução, procurou-se relacionar as práticas de alfabetização
com as demais séries e com os demais espaços, além da escola. Portanto, a leitura e a escrita são construções sociais, vivenciadas, debatidas como objeto da cultura, e que usada conscientemente pelo
professor vem contribuir para o desenvolvimento infantil.
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A metodologia desse trabalho compreende a analise bibliográfica para o aprofundamento dos conceitos e conteúdos relacionados ao
tema central, ainda, a relação que os diversos autores dizem a respeito
da literatura infantil e as suas relações com a aprendizagem.
Mais do que alfabetizar, a finalidade da educação escolar
é conferir formação capaz de tornar o aluno sujeito ativo de uma
aprendizagem significativa, aquela pela qual se obtêm a capacidade de
participar conscientemente das relações socioculturais. Essa proposta
vê na literatura infantil um estímulo ao hábito da leitura, e por relação
do conhecimento real. O hábito da leitura é um processo constante
que deve ser fomentado pela prática escolar, com seus livros, suas
produções, seus debates, tornando-se regularidade.

O USO DA LITERATURA INFANTIL
NO CONTEXTO ESCOLAR
A literatura, ou ato de contar histórias, faz parte da formação
humana, e como tal é especifica de cada sociedade até ganhar a sua
universalidade. Na atualidade passou a ser defendida como um recurso didático a mais no proceso de alfabetização das crianças em
idade escolar. O seu valor é inegável tanto na aquisiçção da leitura e
da escrita, como no processo de formação humana.
Além de aguçar a criança para o desenvolvimento de habilidade
de leitura e da escrita, a literatura é um recurso onde a criança consegue lidar com a realidade conflitante. A criança precisa de acontecimentos e relações para formar a sua personalidade, e desse modo as
historias ouvidas estimulam a imaginação, o confronto com o real, a
identificação do eu e a possibilidade de superar os problemas reais.
Segundo Rojo (2004),
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A leitura passa, primeiro, a ser enfocada não apenas como um
ato de decodificação, de transposição de um código (escrito)
a outro (oral), mas como um ato de cognição, de compreensão, que envolve conhecimento de mundo, conhecimento de
práticas sociais e conhecimentos linguísticos muito além dos
fonemas. (ROJO, 2004, p. 3).

A literatura, tem em seus fatos, nos seus personagens, uma
abordagens dos problemas que são perfeitamente identificados com
a atualidade. São problemas atuais e relacionados com a miséria, a
carência, o ciúme, o conflito, a amizade, a solidariedade, o amor, o
ódio entre outros. Em sua estrutura textual inicialmente apresentam o
equilibrio, e depois esse equilibrio é quebrado por fatos dramáticos e
por fim a busca por soluções no plano da fantasia, com a introdução
de elementos mágicos. Aqui surge o heroi e a heroina, quase sempre o bem triunfa e o mal é combatido. Em Gonzaga (2011), os livros
infantis mexem com a imaginação da criança e espera a resolução
de “seus problemas e, sobretudo tenham uma dramatização do bem
com o mal e que o bem sempre vença no final” (GONZAGA 2011).
O mergulho na fantasia é próprio da criança, até do adulto, e os pequenos precisam disso, mas precisam também retornar à realidade,
tomar posse da sua vida, de seus atos e conflitos.
A função pedagogica escolar é ajudar a formar as crinças com
os conteúdos curriculares, mas também lhes dar suporte e direção
à sua personalidade. A literatura é antes de tudo um recurso a ser
planejado para alcançar objetivos. Esse planejamento passa a ver a
literatura em sala de aula como um método que precisa dos livros condizentes com a proposta, biblioteca organizada, espaço para a leitura
em grupos ou o cantinho da leitura, empréstimo de livros para que a
criança leia sozinha, formação continuada e capacitação docente. A literatura deve fazer parte da proposta curricular e por isso os conteúdos
programáticos devem ter relação com as historias lidas.
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A literatura infantil disperta na criança a vontade de ser ela mesma uma contadora de histórias, por isso ela a reconta, tenta ler. Segundo Gonzaga (2011), após ouvir uma história, a criança a reconta.
O que lhe confere a capacidade de compreensão, interpretação, decodificação e retenção do texto abordado. A abstração é fundamental
nesse processo. A imaginação instiga a criança a solucionar os seus
conflitos, sejam eles internos ou de vivências reais.
Dentre as habilidades a serem desenvolvidas nas crianças pela
contação de historias, podemos citar a comunicação verbal (dominio
da escrita, da leitura e da oralidade), também na comunicação não
verbal (ilustrações, representações de sinais, etc.). Ao professor cabe
promover situações para que as crianças entendam as relações entre o
que se fala, o texto escrito, a imagem e a sua vivência. E ainda, as atividades devem ser bem exploradas para que a aprendizagem tenha relação com a vida prática da criança promovendo o seu desenvolvimento.
É comum que o adulto tire o livro do alcance da criança para
não estragá-lo. Nesse sentido o Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil – RCNEI (1998, vol 3) ressalta a importância do
manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, cartazes, revistas
etc), pelas crianças, para que elas adquiram o habito de se relacionar
com as formas escritas. Ao foliar um livro a criança aprende a olhar
imagens, tenta imitar o adulto no ato de ler, internaliza esse desejo e
daí para frente as possibilidades são maiores e mais reais. Brilhantemente, Magda Soares apud Maricato (2005 p. 18), esclarece o que
foi dito acima ao destacar que “ao folhear um livro, tocá-lo e observar
suas figuras, mesmo que ainda não decodifique a língua escrita, a
criança está ao seu modo praticando a leitura”. Rosana Becker apud
Maricato (2005 p. 22) complementa dizendo que “a literatura deve
possibilitar o contato com os dois materiais: aquele que é para ser
lido (livros, revistas, jornais, entre outros) e, aquele que é para ser
rabiscado (folha sulfite, caderno de desenho, lousa, chão)”.
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Quanto mais cedo às crianças tiverem contato com histórias
orais e escritas, maiores serão as chances de gostarem de ler. Pires
(2000) é enfático ao dizer que a literatura infantil torna-se indispensável,
já que aflora a criatividade infantil e desperta dons artísticos na criança
(PIRES, 2000, p. 34). Sem contar o gosto pela leitura. Na atualidade a
literatura tornou-se recurso didático, mas os seus resultados só serão
plenos se os métodos forrem condizentes com os objetivos.

A LITERATURA INFANTIL COMO
RECURSO DE APRENDIZAGEM
Quando falamos da formação humana, segundo Vieira (2011),
as concepções piagetianas mostram que numa relação construtivista
as crianças observam, internalizam o que se passa ao seu redor resultando em aprendizagem. Nesse processo de aprendizagem, a literatura tem papel fundamental, pois, segundo Coelho (1997), “desde a
infância vamos assimilando a idéia de mundo e suas evoluções, onde
o caminho para o desenvolvimento é a palavra”. A formação de leitores
é uma construção, um processo que pode ter relação direta com a
contação de histórias.
Como foi escrito, a literatura infantil é um recurso usado no processo de alfabetização, domínio da escrita e da leitura. Além disso
podemos falar em outras possibilidade de desenvolvimento para a
criança como o autoconhecimento, pois as histórias trazem o apelo
ao psicológico, ao emocional e também ao racional. Nesse processo,
a criança internaliza emoções, desenvolve a capacidade de análise
psicológica, o desejo de se conhecer mais, de se amar, de se tornar
forte para enfrentar os problemas cotidianos. Pelo ato de recontar uma
história, de representá-la, de dizê-la, o aluno faz um exercício de memória do que viu e ouviu. É por assimilação que a criança internaliza o
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que passa ao seu redor. Depois a criança devolve o que assimilou em
atos, pensamentos, e palavras.
Podemos falar ainda em recursos de aprendizagens como o
cultural já que a literatura é uma construção humana de posse coletiva. Na exploração das questões culturais, destaca-se as mudanças
e permanências, a relação com o presente no modo de viver, pensar
e agir. Quanto mais se explora uma historia, mais facilmente ocorre o
aprendizado, o domínio da leitura, da escrita. A criança exercita o seu
ouvido, se concentra, amplia o vocabulário, aprofunda a capacidade
de entendimento dos conteúdos programáticos, e ainda faz relações
com a sua vivência.
O professor é o planejador das atividades, é quem pensa na
aprendizagem. Segundo Gonzaga (2011), o professor é o mediador do
desenvolvimento da habilidade de compreensão, interpretação, decodificação e retenção do texto abordado.
Segundo Gregorin Filho (2009),
Na atividade de leitura, o professor pode e deve dialogar com o
aluno sobre as relações entre as diversas linguagens que compõem a obra, pois a criança educará o seu olhar para as múltiplas linguagens construtoras dos diversos textos nas quais a
sociedade está imersa (GREGORIN FILLHO, 2009, p. 56).

Mas o mesmo autor lembra que “nem só de palavra se constrói
um livro para crianças; a ilustração é uma das linguagens não verbais
mais recorrentes na obra literária infantil, além de outras como a tátil,
por exemplo” (GREGORIN FILHO, 2009, p, 53).
Os recursos pedagógicos das histórias infantis são diversos,
como elaborar trajetórias, questionamentos, releituras, representações
pelo desenho. O professor deve estar bem formado sobre os métodos
e estratégias, sobre os conteúdos programáticos, sobre as capacidades infantis como sujeito que constrói a sua aprendizagem. Assim, ao
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planejar, deve-se pensar em livros condizentes, em organização de
espaços e atividades que resultem em aprendizagem significativa.

HISTÓRIAS INFANTIS NA MEDIAÇÃO
COM A LINGUAGEM VERBAL
O domínio pleno da leitura, da escrita e da fala são habilidades
que a escola se empenha em desenvolver nas crianças em processo
de alfabetização. Essas mesmas habilidades serão praticadas na vida
social nas fases posteriores à alfabetização. Assim a cada história, a
cada tarefa, a cada fala, o professor deve fazer as suas interferências
e direcionar as ações para os objetivos traçados em seu planejamento.
Sendo assim, procurou-se pensar em estratégias pedagógicas
a partir da contação de uma história para as crianças em processo de
alfabetização. Esse planejamento foi separado em seis momentos que
se seguem:
1° momento: escolha de uma história e a introdução com as
informações da leitura e das atividades a serem desenvolvidas;
2° momento: leitura da história escolhida. O ambiente deve ser
adequado, inclusive as crianças podem sentarem-se no chão
de maneira confortável.
3° momento: debate com os alunos e a recontagem oral dos
momentos mais relevantes da história. Esse é um momento para
se explorar a oralidade e o professor deve instigar as crianças a
expor a suas ideias.
4º momento: esse pode ser um momento de realização de atividades escrita previamente elaborada. Essa atividade pode ser
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no caderno, xerocada e entregue à criança. Inclusive, deve se
levar em consideração que nem todas as crianças já se encontram em condições de realizar as atividades escritas. Por isso, o
acompanhamento do (a) professor (a) deve ser individualizado.
As atividades podem ser interdisciplinares e contemplar a matemática, ciências artes, etc. Contijo e Leite (2002), citam Luria
(1988, p.180) para descrever que como qualquer outra função
psicológica cultural, o desenvolvimento da escrita depende, em
considerável extensão, das técnicas de escrita usadas e equivale essencialmente à substituição de uma técnica por outra.
5º momento: como sugestão pode-se pedir que as crianças
representem a história com gravuras (linguagem não verbal).
Esse é um momento em que o professor deverá disponibilizar
os materiais necessários como folhas, lápis para colorir, giz de
cera, canetas coloridas, etc. Visando o desenvolvimento da linguagem verbal, a criança pode explicar o que desenhou, pois a
expressão verbal também é uma construção que exige método
e estímulo em sala de aula. As produções podem ser expostas
na sala de aula para que os alunos desenvolvam a comparação,
o diálogo e a percepção de outras possibilidades.
A ilustração tem valor para quem a realiza. Saraiva (2001), define
bem esse valor ao dizer que “a ilustração estimula o raciocínio e a criatividade do leitor, por isso os desenhos devem sugerir mais do que já
está expresso no enunciado verbal, evitando a mera descrição gráfica
do texto” (SARAIVA, 2001, p. 76).
6º momento: é o momento de avaliação. O professor pode se
questionar até que ponto os objetivos foram alcançados, se é
necessário fazer retomadas, e o que fazer com os alunos que
não alcançaram a aprendizagem necessária.
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Essa é apenas uma sugestão de planejamento com histórias
infantis. São atividades simples mas que garantem o resultado em
aprendizagem e desenvolvimento humano. Existem muitas outras atividades, mas cada história contada pode e deve ter atividades diferenciadas. Fica aqui descrito também, que a contação de história na sala
de aula pode resultar em projeto com tempo determinado, chegando
a atingir o ano todo. O professor com a ajuda do pedagogo escolar irá
desenvolver e colocar em prática os projetos de leitura.
A escolha da leitura de uma história na sala de aula é intencional, faz parte de uma proposta de aprendizagem, e com ela deve estar
um elenco de atividades e intervenções das quais se espera como
resultado a aprendizagem da criança. Saraiva (2001), destaca que a
prática docente deve proporcionar ao aluno a assimilação dos “conceitos fundamentais que lhe possibilitem aprender seu objeto – a literatura (SARAIVA, 2001, p. 84). E continua “... cabe à escola mais do
que alfabetizar e possibilitar a seus alunos o domínio de um código e,
através desse, a convivência com a tradição literária: dela se espera a
formação do leitor” (SARAIVA, 2001, p. 23).
Nesse processo espera-se que o professor munido da formação
devida seja capaz de dar conta da proposta de alfabetizar por meio da
literatura infantil. Que perceba e possa mediar o alcance dos alunos
nas atividades relacionadas, ao mesmo tempo que perceba o não alcance de alguns alunos e possa fazer as devidas interferências. Toda
essa prática requer conhecimento, domínio de métodos, capacidade
de retomar, de perceber aprendizagens e não aprendizagens.
O que ficou evidente por esse trabalho bibliográfico é a importância da leitura em sala de aula. Especialmente a literatura, pois cria condições para se formar leitores e escritores das relações sociais. Numa
concepção multidisciplinar as leituras são referentes à arte, à geografia,
às relações sociais, das manifestações culturais, são leitores do mundo,
leitores plurais. Pelo domínio da leitura, por correlação, temos o domínio
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da escrita, das competências de ver e atuar no mundo, e por fim, competência de dialogar com a sociedade (GREGORIN FILHO, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após dialogar com os diversos autores que defendem o uso
da literatura infantil em sala de aula é possível concluir que o objetivo
primeiro da educação é formar sujeitos capazes de atuar conscientemente em sociedade. Evidencia-se também a importância da formação do professor como mediador da aprendizagem. Esse profissional
deve ser capaz de atuar de forma consciente e intencional na formação
dos seus alunos. A escola, com seus profissionais, com seus recursos
materiais e com suas propostas pedagógicas é o espaço próprio para
a promoção do desenvolvimento humano, no domínio da leitura e da
escrita, que é a linguagem verbal. O domínio dessa linguagem tem
relação com todas as aprendizagens que as procedem.
Ao se trabalhar com literatura infantil na sala de aula, o professor
diponibiliza recursos que fomenta a imaginação, a resolução de problemas e, sobretudo tenham uma dramatização do bem com o mal e
que o bem sempre vença no final (GONZAGA, 2011). Por isso a escolha da leitura é intencional, requer planejamento, e intervenções para
chegar ao que se almejou.
O professor é o detentor do controle das ações. Segundo Saraiva (2001), cabe ao professor conhecer as concepções da aprendizagem infantil e propor atividades que resultem em aprendizagem
significativa. É necessário formar leitores ativos capazes de dar conta
de uma realidade cada vez mais globalizada, múltipla e dinâmica. O
domínio da linguagem verbal deve ser praticado como rotina para se
tornar hábito e prática social. Diante dessa proposta é verdadeira a
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afirmativa de que a literatura infantil em sala de aula estimula o hábito
da leitura, da escrita e da oralidade. Esse domínio é condição para
que o sujeito ativo se aproprie de culturas e saberes historicamente
acumulados pelo homem.
A realidade que se coloca está cada vez exigente na prática da
leitura e da escrita, assim como da comunicação. Quanto mais cedo às
crianças iniciarem essa prática, mais chances terão de estabelecerem
uma relação autônoma com o meio social. Assim a literatura infantil se
converte em recurso capaz de interferir positivamente na formação humana no sentido de formar sujeitos capazes de refletir e agir socialmente.
Pedagogicamente as histórias infantis em sala de aula, oferecem recursos diversos como elaborar trajetórias, questionamentos, exposições, releituras, representações. Podemos afirmar que os alunos
expostos há mais tempo às atividades da linguagem verbal, têm maior
domínio das expressões da fala, da escrita e da representação.
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INTRODUÇÃO
Este projeto teve início a partir das observações das aprendizagens de crianças de quatro anos, na exploração dos diversos ambientes e materiais nos espaços educacionais das escolas municipais de
educação infantil do município de Castelo - ES.
Desde o nascimento as crianças aprendem ativamente através
das relações que estabelecem com as pessoas e com os materiais do
seu mundo imediato. As pessoas que prestam cuidados as crianças
nas escolas, organizando e equipando os ambientes, além de proporcionar conforto e bem estar oferecem amplas oportunidades de
aprendizagem ativa.
Nesse sentido a pesquisa tem como objetivo compreender de que
forma a aprendizagem ativa da criança é construída através da organização da sala e dos materiais, onde aprendem a transformar o próprio
ambiente, e que muitos mundos cabem numa simples sala de grupo.
O professor é um mediador no processo ensino aprendizagem, ele se torna um facilitador que por meio dele o estudante pode
adquirir conhecimentos, não deixando de evidenciar que o educando pode adquirir conhecimento através de suas próprias vivencias e
observações. A organização do espaço da sala de atividades bem
definida permite uma variedade de ações muito diferenciadas e reflete um modelo educativo mais centrado na riqueza dos estímulos
e na autonomia da criança. Assim qualquer instituição para crianças
pequenas transmite mensagens que o espaço oferece sobre a qualidade dos cuidados e das aprendizagens.
Acreditamos que um ambiente bem pensado promove o progresso das crianças em termos de desenvolvimento físico, comunicação, competência cognitiva e interações sociais. Os ambientes sociais
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em que a criança convive podem influenciar diretamente nas escolhas
que ela vai fazer no decorrer de sua vida. Por isso a importância de
equipar e organizar os espaços com materiais que apoiem da melhor
forma o crescimento e desenvolvimento da criança.
Dessa forma a escola está apta a acolher as crianças dando-lhes conforto, segurança, física e psicológica oferecendo possibilidades para que ela adquira capacidade de explorar, descobrir, desenvolver suas habilidades formando sua personalidade.
O objetivo deste projeto é reconhecer como as organizações dos
espaços físicos influenciam na aprendizagem das crianças e como o educador pode organizar ambientes em função do que se pretende atingir.
Acreditando no ambiente educacional como um espaço provocador de situações de aprendizagem, pretendamos observar ações
didático-pedagógicas que ocorrem no cotidiano escolar, cujos princípios norteadores sejam o desenvolvimento de posturas autônomas
dos alunos diante do ensino-aprendizagem que lhes oferece a escola,
analisar as práticas pedagógicas dos professores como mediadores
de aprendizagens, atitudes e comportamentos nas situações problemas ou nas vivências diárias, identificar de que forma as intervenções
dos espaços influenciam no desenvolvimento da autonomia da criança
e se essas atitudes ocorrem atribuindo sentido e significado ao indivíduo, e perceber se os educadores possuem desenvoltura para explorar os diversos espaços da escola, materiais de apoio, jogos, bem
como outros recursos didáticos, que ampliam as probabilidades de
desenvolvimento de habilidades e atitudes.
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A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA PROMOVER
ESPAÇOS ADEQUADOS AS CRIANÇAS
A escola tem o papel fundamental na vida dos educandos, o de
promover o desenvolvimento social para que o aluno tenha condições
de desenvolver suas aprendizagens. É importante haver na sala de aula
alguma área definida na qual as crianças possam “apropriar-se” de um
modo criativo em algum momento. Os espaços planejados proporcionam trabalhar o desenvolvimento das crianças através da fantasia que
é onde a criança pode expressar seus sentimentos brincando de faz de
conta, manuseando objetos, vivendo experiências e descobertas que
serão levadas para o resto de suas vidas. Sendo assim a escola deve
proporcionar situações que promovam a emancipação da criança.
De acordo com Horn (2004, p. 28)
É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o em um
pano de fundo no qual se inserem emoções [...] nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente
e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que essa relação
não se constitui de forma linear. Assim sendo, em um mesmo
espaço podemos ter ambientes diferentes, pois a semelhança
entre eles não significa que sejam iguais. Eles se definem com
a relação que as pessoas constroem entre elas e o espaço
organizado (Horn,2004, p. 28).

Atualmente essa temática tem sido uma novidade, principalmente
na educação infantil, uma vez que se encontram poucos livros e referências em geral, abordando a temática. As publicações são escassas e
quando encontradas possuem poucas laudas. No entanto nos últimos
anos foram dados muitos passos à frente e hoje faz parte da cultura
profissional dos professores dessa etapa educacional que o espaço de
suas salas sejam um recurso a mais para a aprendizagem das crianças.
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De acordo com Oliveira (2000, p. 158):
“O ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia
mensagens e, os que aprendem, respondem a elas. A influência
do meio através da interação possibilitada por seus elementos é
contínua e penetrante. As crianças e ou os usuários dos espaços
são os verdadeiros protagonistas da sua aprendizagem, na vivência ativa com outras pessoas e objetos, que possibilita descobertas pessoais num espaço onde será realizado um trabalho individualmente ou em pequenos grupos.” (OLIVEIRA 2000, p. 158)

Objetos e materiais que motivem as crianças são essenciais
para a experiência de aprendizagens ativas, assim o professor deve
oferecer grandes variedades de brinquedos que possam ser explorados, transformados e combinados. A capacidade de reconhecer que
a criança pode fazer escolhas, tomar decisões, também é um fator
importante que o professor deve levar em consideração.
As áreas de aprendizagem ativa devem ser montadas de modo
que as crianças possam ser iniciadoras, construtoras e descobridoras
de soluções. Para identificar as diferentes áreas é importante utilizarem-se símbolos e nomes escritos, habituando desde muito cedo as
crianças a terem contato com as letras e a moverem-se em ambientes
com mensagens identificadoras. Devem ser escolhidos nomes fáceis
que as crianças fixem sem dificuldade.
É importante solicitar as ideias das crianças e a sua participação em todo este trabalho. Também pode ser pedida a colaboração
dos pais, amigos e padrinhos da escola para fazerem e/ou oferecerem
equipamento e material para as áreas segundo as suas possibilidades.
A organização do espaço da sala de atividades por áreas de interesse
bem definidas permite uma variedade de ações muito diferenciadas e
reflete um modelo educativo mais centrado na riqueza dos estímulos e
na autonomia da criança. Os objetivos e a natureza de cada área ditam
o tipo de atividades que aí devem ser realizadas, e se a brincadeira é
livre ou orientada pelo (a) educador (a). Para uma melhor organização
do espaço torna-se necessário selecionar as áreas fundamentais, que
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podem ser alteradas durante o ano, evitando sobrecarregar a sala de
atividades dentro das instituições de ensino de a 0 a 3 anos.

AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A expressão educação infantil e sua concepção com primeira
etapa da educação básica está agora na lei maior da educação do
país, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada em 20 de dezembro de 1996. Se o direito de 0 a 6 anos à educação em creches e pré-escolas já estava assegurado na Constituição de
1988 e reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a
tradução deste direito em diretrizes e normas, no âmbito da educação
nacional, representa um marco histórico de grande importância para a
educação infantil em nosso país. Há um artigo das Disposições Transitórias que tem uma relevância ímpar para a educação infantil. Trata-se
do Art.89, que afirma que “as creches e pré-escolas existentes ou que
venham a ser criadas, no prazo de três anos, a contar da publicação
desta lei, integrar-se-ão respectivo sistema de ensino”.
Para atender a este prazo, os sistemas de ensino e as instâncias
reguladoras da área da educação estabeleceram normas e diretrizes
que garantissem o caráter educativo das creches e pré-escolas e sua
inserção real nos sistemas de ensino, especialmente nas creches que,
como é sabido, têm-se caracterizado mais por seu caráter assistencial
do que pelo educativo.
Sendo assim cada município teria até o ano de 2006 e deveriam
regularizar as creches em instituição de ensino. Em função desta mudança surgiu a necessidade de contratar profissionais capacitados ou
em formação voltados para o trabalho pedagógico. A partir de então,
pedagogas, professoras e estagiárias passaram a atuar em sala de
aula cumprindo assim o compromisso com a educação.
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Após essa mudança começaram os investimentos e um olhar diferenciado, os professores são orientados a trabalhar utilizando melhor
os espaços que passaram a ser equipados com brinquedos selecionados de acordo com a faixa etária de cada turma. Esses ambientes foram
elaborados e planejados com o olhar pedagógico a fim de promover o
desenvolvimento das crianças. Os brinquedos e objetos são alternados
a cada dia, para proporcionar novos desafios e conhecimentos, oportunizando a criança o contato com o novo e com vários objetos diferentes,
além de aprenderem um com o outro assocializar seus conhecimentos.
Para organizar um espaço é preciso sempre refletir sobre como
pensamos a criança e a sua educação. Se partirmos do referencial
de criança positiva, criativa e criadora que é capaz de se expressar
de diferentes maneiras e que buscamos seu desenvolvimento integral,
alguns princípios precisam ser observados nessa organização.
A organização dos espaços e materiais da sala deve ser flexível
e elaboradas de acordo com as necessidades e evolução do grupo,
podendo sofrer algumas modificações ao longo do ano letivo. As opções dos cantos assentam na dinâmica do grupo, nas intenções educativas e nas finalidades educativas dos materiais. A sala de atividades
divide-se em várias áreas, algumas são espaços permanentes porque
entende-se ser interessante e torna-los desafiadores e adequados à
idade das crianças tais como a área do Faz de Conta; da Leitura; de
Exploração; Conversa; Área das Construções; Jogos Calmos, Parque,
Pátio Externo além dos corredores, refeitório, banheiros, ou seja, todos
os espaços relacionados à instituição.
A criança desde que nasce deve ter contato com ambientes diversos e brinquedos adequados criam seu próprio repertório de conhecimento levando assim para a vida toda. Lembrando que, quando
se fala de criança pequena devemos estar atentos a regularidade, para
que possam desenvolver a noção de tempo, ser flexível para que possam atender as necessidades de cada um. Quando propomos moS U M Á R I O
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mentos regulares como cantos de entrada, cantos de passagem, cantos de saída, com diversas propostas e objetivos garantimos também
uma aprendizagem ativa de qualidade.
Segundo Carvalho (2003, p.154):
[...]“ao estruturar e organizar continuamente sua sala, o educador favorece o envolvimento das crianças em brincadeiras entre
elas, sem necessidade de interferência direta; dessa forma ele
fica mais disponível para aquelas crianças que procuram interagir com ele”. (CARVALHO, 2003, p.154).

Objetos e materiais que motivem as crianças são essenciais
para a experiência de aprendizagens ativas, assim o professor deve
oferecer uma grande variedade dos mesmos que possam ser explorados, transformados e combinados. A capacidade de reconhecer que
a criança pode fazer escolhas, tomar decisões também é um fator importante que o professor deve levar em consideração.
As áreas de aprendizagem ativa devem ser montadas de modo
que as crianças possam ser iniciadoras, construtoras e descobridoras de
soluções. As crianças devem sentir que toda escola, incluindo espaço,
materiais e projetos, valoriza e mantém sua interação e comunicação.
Com esses princípios em mente, descobrimos muitos modos
de tornar o espaço mais do que apenas um local útil e seguro onde
podemos passar horas ativas. Em vez disso, criaram-se espaços em
nas creches e pré-escolas que revelam–se agradáveis e acolhedores,
contando muito sobre os projetos e as atividades, sobre as rotinas diárias e sobre as pessoas grandes e pequenas que fazem da complexa
interação que ocorre algo significativo e alegre.
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A ORGANIZAÇÃO DE CANTOS DE
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS
Os cantos diversificados têm como objetivo a formação pessoal
e social, e respeito pelo espaço do outro dando autonomia para fazer
suas escolhas e preferências e vivenciar suas fantasias. A proposta de
cantos de atividades diversificados é uma modalidade de organização
do tempo didático.
O ambiente também pode ser organizado antecipadamente
pelos educadores em cantos da sala com situações cotidianas, bem
como situações de desafios, podendo escolher com quem as crianças
querem brincar, sendo individualmente ou em grupo.
As crianças podem vivenciar diferentes situações de aprendizagem com liberdade de escolha, autonomia buscando conhecer e
satisfazer suas próprias necessidades, preferências e desejos ligados
a construção do conhecimento e o respeito consigo e com os colegas,
valorizando ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda mútua e compartilhando suas vivências.
Organizar diferentes atividades, por um período do dia, em um
mesmo ambiente é uma possibilidade interessante. Quando a sala é
organizada “Cantos” configura-se uma estratégia de organização e
planejamento de atividades que possibilitam ao professor conhecer
melhor as crianças, acompanhá-las em suas aprendizagens, observar
as suas necessidades e replanejar sua ação com maior segurança.
Os cantos diversificados acontecem no início da rotina escolar,
na entrada das crianças, tem duração de 40 minutos e permanece disponível toda parte do dia, como cantos de passagem. São divididos em
cantos com propostas diferentes: leitura, construção, arte, faz de conta,
etc. Permitem que as crianças escolham com que e com quem brincar.

S U M Á R I O

220

São princípios norteadores quando se realiza os cantos na sala:
respeito às escolhas das crianças, incentivo a autonomia, ampliação
cultural. Viabilizando interações entre as crianças e os objetos, incentivos as descobertas de brincadeiras desconhecidas ou objetos, proporcionando às aprendizagens como escolha e tomadas de decisões,
agirem com pouca ajuda do professor, cooperar e compartilhar, cuidando sempre da organização do ambiente e dos materiais.

NÚCLEOS DE PÁTIO
Os núcleos de pátio é uma proposta que faz parte da rotina e
contempla a interação das crianças na escola através de brincadeiras.
São oferecidas atividades que estimulem a interação entre crianças de
faixas etárias diferentes e com os adultos, para que isso aconteça o
espaço é organizado com atividades diversas, possibilitando o brincar.
Essa proposta acontece no momento do pátio onde são proporcionadas atividades de livre escolha como: atividades com areia,
terra, pedrinhas, argila, cantigas de roda, faz de conta e proposta de
brincadeiras diversas.
A interação entre as crianças é considerada fundamental na
construção de aprendizagens significativas. Por meio da interação trocam conhecimentos, são desafiadas as suas ações, aprendem sobre
as relações interpessoais, constroem valores de cooperação, solidariedade, respeito ao outro, etc.
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A LUDICIDADE COMO PROPOSTA
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na modalidade da Educação Infantil é o primeiro contato da criança com o ambiente escolar, muitos têm dificuldade de conviver fora do
seio familiar, por isso é importante que o professor faça da sua sala de
aula, um ambiente acolhedor, que incentive o aluno a gostar da escola.
Uma das estratégias que o professor pode utilizar é a ludicidade,
tornar a aula prazerosa com músicas, brincadeiras, jogos, parlendas,
poesias e as histórias infantis. Dentro desse pensamento podemos
utilizar a ideia de Goés (2008), quando ele diz que:
[...] a atividade lúdica, o jogo, o brinquedo, a brincadeira, precisam ser melhorado, compreendidos e encontrar maior espaço para ser entendido como educação. Na medida em que os
professores compreenderem toda sua capacidade potencial de
contribuir no desenvolvimento infantil, grandes mudanças irão
acontecer na educação e nos sujeitos que estão inseridos nesse processo. (GOÉS 2008, p. 37).

Só quem realmente conhece como é o processo educativo da
Educação Infantil, compreende que a brincadeira é uma causa de divertimento no cotidiano das crianças. Portanto o brincar também tem outras
fundamentais incumbências no crescimento da criança. Por isso, serão
aproximadas nesta investigação algumas missões da brincadeira atualmente a infância e seu mérito para o crescimento de sistemas psíquicos,
como por exemplo, a fantasia, a linguagem, a imaginação e a inspiração.
Brincar é uma atividade universal, encontrada nos vários grupos
humanos, em diferentes períodos históricos e estágios de desenvolvimento econômico. Evidentemente, as várias modalidades lúdicas não existem em todas as épocas e também não permanecem imutáveis através dos tempos. Como toda atividade
humana, o brincar se constitui na interação de vários fatores que
marcam determinado momento histórico sendo transformado
pela própria ação dos indivíduos e por suas produções cultural
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e tecnológica. Os jogos e as brincadeiras são assim transformados continuamente (OLIVEIRA, 1992, p. 17).

Hábitos de cogitar na brincadeira e no jogo como exercícios
humanos confrontados à infância. O brincar tem sido determinado
por diversos autores como o trabalho da criança. Na objetividade, o
jogo e a brincadeira não se limitam somente à infância, apesar de que
imperam nesta fase. O resultado do brincar favorecer para nomear o
conjunto de exercícios que se equiparar entre si por sua qualidade
lúdica. (OLIVEIRA, 1992).
Comandar a ideia de brincar no dia a dia é impulsionar um olhar
distintivo no cotidiano da criança na instituição, é consentir a casualidade de cooperação, de efeito com o universo, a execução, a permissão,
a honestidade, a fantasia e os diversos modos de sociabilidade dos
indivíduos do cotidiano da educação infantil que compromete em uma
compreensão com mais qualidade.
A brincadeira é uma particularidade essencial na vida das crianças, e é uma atividade presumível em crianças benéficas asseguradas
pela lei, na declaração universal dos direitos da criança. Brincar é uma
das atividades essenciais para o crescimento da igualdade da criança,
bem como do deu crescimento psicológico e psicomotor.
A criança pode arquitetar para o horizonte por recurso da fantasia. As brincadeiras favorecem a criança a propagar a civilidade, a
fazer amigos e a frequentar apreciando o direito dos outros e as conceitos demonstrados pelo grupo. Além de estender-se a criatividade e
prolongarem-se suas potencialidades.
A brincadeira na educação infantil (jogos) é uma atividade física
e mental que propicia tanto o crescimento pessoal como a urbanidade,
de modo absoluto e aprazível. A criança amplia com o jogo e o jogo
da criança vai transformando paralelamente ao seu crescimento, ou
melhor, dizendo, incorporando ao seu crescimento.
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Segundo Kishimoto (1998, p. 79), “Independente de época, cultura e classe social, os jogos e os brinquedos fazem parte da vida da
criança, pois elas vivem num mundo de fantasia, [...]”.
O jogo está no pretexto do imaginário, da invenção de si mesmo, da eventualidade de analisar, de sustentar, recriar e de dissimular
o mundo da ocasião. O jogo da criança não é semelhante ao jogo para
o adulto, pois não é uma simples recreação, o adulto que joga distancia-se da certeza, porém a criança ao brincar prossegue para novos
períodos de capturas do universo que a cerca. (KISHIMOTO, 1998)
O jogo e a brincadeira incentivam o pensamento e a ilusão, e
concordando que a criança analisa em modificar procedimentos, circunstâncias, aptidões e grandezas. Faz-se essencial, então, originar a
heterogeneidade dos jogos e brincadeiras para que se acrescentar a
ocasião que os brinquedos podem propor.
Segundo Piaget (1976) as etapas do desenvolvimento são divididas por períodos de acordo com os interesses e necessidades das
crianças em suas diferentes faixas etárias, o que deve ser observado
quanto à aplicação de cada atividade lúdica.
O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação da real
à atividade própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e
transformando o real em função das necessidades múltiplas do
eu. Por isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem todos que se forneça às crianças um material conveniente,
a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades
intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência
infantil (PIAGET 1976, p. 160).

É evidente assim que o brincar para uma criança não é uma
pergunta apenas de puro entretenimento, mas também de educação,
socialização, edificação e inteiro crescimento de suas potencialidades,
submetido, é claro, do modo como é planejada.
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PRÁTICA
No passado os espaços da sala de aula das creches eram organizados de forma simples apenas para facilitar o cuidado e a circulação
dos profissionais que ali atuavam. Os berços eram colocados em círculos que formavam a figura de um sol. Nesta época não havia nenhuma
preocupação além do cuidado. As pessoas que trabalhavam com as
crianças eram pessoas comuns sem nenhuma exigência quanto à formação ou escolarização, geralmente eram senhoras com mais de idade.
As crianças brincavam livremente como queriam, não eram instruídas e não havia acompanhamento pedagógico, apenas recebiam
alimentação e cuidados básicos como higiene.
A partir do ano de 2009, ou seja, na atual administração, a prefeitura municipal de venda nova do imigrante montou uma parceria
com o (CEDAC) Comunidade Educativa de Acolhimento, onde foram
desenvolvidos vários projetos para o ambiente escolar. O Instituto Jutta Batista da Silva auxilia algumas localidades e procurou a prefeitura
indagando qual o auxílio que poderia ser dado. Em união com a Vale
poderiam trazer uma ONG ou OSIP que poderia ajudar a prefeitura a
desenvolver novos projetos a partir deste momento o CEDAC passou
a fazer parte das propostas de formação continuada. Esta ONG envia
pessoas especializadas para auxiliar a prefeitura na execução de um
projeto que seria denominado projeto Escola-Espaço de Acolhimento,
Desenvolvimento e Aprendizagem.
São reuniões formativas que possibilitam aos profissionais relacionado á área educativa de Venda Nova do Imigrante conhecer novas
condutas a serem realizadas na para as escolas.
Foi assim que a instituição creche foi denominada Escola de
Educação Infantil, onde passou a ter um acompanhamento pedagógico e um olhar todo especial com as crianças e seu desenvolvimento.
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O PROJETO
Começou com grupo de profissionais que trabalham com crianças de 0 a 3 anos e depois de 4 a 5 anos. Em 2009 começou o processo de mudanças, onde houve todo um remanejamento e planejamento
do espaço, e também das pessoas que trabalhavam neste ambiente. Passou a se admitir pedagogas formadas e também estagiárias
do curso de Pedagogia a partir do 4º período, para trabalhar com as
crianças, visando promover melhorias e qualidade no trabalho a ser
desenvolvido neste espaço.
Neste processo de mudanças e atualizações foram feitos vários
investimentos como valorização dos espaços com móveis e objetos
adequados, brinquedos variados, como jogos educativos, obstáculos
para promover autoconfiança, cantos diversificados, pátio estruturados,
com brinquedos pensados e planejados para diferentes faixas etárias,
com parquinho, caixa de areia, pneus enterrados e brinquedos que são
colocados diariamente, todos com a orientação da professora regente.
Desta forma as crianças passaram a se desenvolver com todo
o apoio pedagógico dentro da sala de aula e também no pátio externo
no momento de recreação. A partir de então foi possível notar mudanças significativas no comportamento das crianças. Elas passaram a
brincar com mais autonomia, descobrir novas brincadeiras, como faz
-de –conta, jogos de encaixe, desafios, obstáculos, entre outros.
Observou-se também que elas passaram a se sentir mais seguras, e sociáveis tanto em casa com a família e também na escola
com as professoras e colegas. Este trabalho pedagógico requer muita competência e dedicação de todos os profissionais envolvidos na
educação, pois visa promover segurança, autonomia e principalmente
a aprendizagem ativa.
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Wajskop (2005, p. 38) fala da importância da presença do adulto nas brincadeiras, o colocando como elemento integrante [...] “ora
como observador e organizador, ora como personagem que explicita
ou questiona e enriquece o desenrolar da trama, ora como elo -de
-ligação entre as crianças e o objeto”.
A orientação pedagógica é de suma importância para as crianças se desenvolverem de forma confiante e segura, pois, como afirma
Wallon é no brincar que a criança expressa seus sentimentos, a identificação com determinadas pessoas leva a criança a assumir papéis,
buscando saciar sua curiosidade com relação ao mundo que a cerca.
Não são todas as pessoas ou situações que são imitadas, apenas
aquelas que a criança considera importante, podemos desta forma
afirmar que há uma carga afetiva na brincadeira infantil. (1998, p. 80)
O CEDAC promove cursos de formação continuada a cada dois
meses com todos os profissionais da “EMEIS” escola municipal de
educação infantil Onde se apresentam as propostas que serão passados para as professoras executarem, e depois apresentar os resultados obtidos na formação do próximo mês, onde serão compartilhadas
informações, o que deu certo e o que pode ser melhorado. Os profissionais também levam suas dúvidas a respeito das atividades que são
compartilham com o grupo, para que assim, cheguem a uma resposta
positiva para os trabalhos desenvolvidos.
As formadoras são do estado de São Paulo e trazem novas propostas a cada encontro, os resultados das experiências anteriores é
compartilhado com todos os profissionais. O CEDAC traz à proposta,
a professora escutar e registra tudo com fotos especificas de cada
atividade, que serão apresentadas para as formadoras a cada novo
encontro. Existe também um arquivo de registro dentro da instituição
cada criança tem sua pasta de fotos, de onde será montado o portfólio
individual da criança. Ele é construído sequencialmente a cada ano,
com fotos que mostram as atividades desenvolvidas pelas crianças
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com o acompanhamento da professora no decorrer do ano letivo. Este
portfólio a alguns critérios. A cada ano muda a proposta como artes,
música, movimento, e história, enfim a cada ano o portfólio contempla
uma área do desenvolvimento da criança. As fotos são feitas individual
ou coletivamente de acordo com a brincadeira ou material explorado.
Com o portfólio os pais têm o registro de todas as atividades
de como foi o desenvolvimento e a aprendizagem de seu filho. Esse
registro revela muito do comportamento da criança como ela se sente
, o que ela mais gosta ou do que ela não gosta de brincar, como se sai
em determinada atividade. Suas expressões e gestos retratam todo
deu envolvimento com a atividade desenvolvida.
Ao final de quatro anos quando a criança termina o seu tempo de escolarização na EMEIS, este portfólio e entregue a família,
este é um documento que prova a sua passagem na instituição e
também sua participação nas atividades propostas no decorrer de
quatro anos de escolarização. É importante lembrar que as crianças
chegam muito pequenas na escola, apenas com quatro meses, e
este documento serve de acompanhamento para os pais, para que
possam se inteirar das atividades deu seus filhos, dia após dia, neste
período onde se inicia a vida escolar.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil surge, na tentativa de oferecer a igualdade de estrutura bibliográfica e
qualidade no ensino, através da fundamentação teórica e sugestões
de atividades para crianças de 0 a 3 anos de idade. As atividades
nesta faixa etária devem sempre envolver a ludicidade e o jogo, fatores
imprescindíveis para a manutenção do interesse dos pequeninos. O
“brincar” desenvolve a imaginação e a criatividade. O pensamento é simultâneo ao movimento, por isso não podemos exigir que fiquem sentados quietos por muito tempo. É preciso dosar as atividades que exigem mais concentração, intercalando-as com outras em que possam
movimentar-se livremente, para não podar o pensamento. Uma coisa
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é certa: quanto mais variadas forem as atividades, maior a garantia de
qualidade no desenvolvimento do grupo. Essa prática de dosagem de
atividades e cantos diversificados começou no ano de 2009, até então
as creches fazia um trabalho somente de cuidados aos pequenos não
havia professores, portanto não existia a parte pedagógica para os
pequenos de zero a três anos, as salas eram vazias os brinquedos
eram guardados em caixas em cima dos armários sem aceso para as
crianças quando a professora pegava para brincar eram colocados no
centro da sala no chão e com apenas uma alternativa de brincadeira
por vez. Sem alternativa de brincadeiras e às vezes sem espaços também as crianças eram muito mais agressivas mordiam o tempo todo,
pois era um espaço onde as crianças só recebiam os cuidados então
era mais difícil para adaptação do educando e da educadora. Através
do curso oferecido pelo CEDAC, no ano de 2010 estudamos os espaços em sala de aula como planejar um ambiente aconchegante, como
montar cantos diversificados pensando sempre na criança na faixa
etária, dando segurança, conforto e acessibilidade para os pequenos
de zero a três anos. Foi feita uma planta de cada sala de como era os
espaços antes do curso e depois do curso com a transformação dos
espaços incluindo armários e mesas da sala fazendo cantos fixos: de
cozinha, salão de beleza, leitura faz de conta entre outros.
O curso tem procurado oferecer o que há de mais recente no
que diz respeito aos estudos e pesquisas na área da infância e das
instituições de educação infantil. A partir de uma organização modular,
com assuntos que possibilitam refletir acerca das práticas pedagógicas com as diferentes faixas etárias, oferece ainda temas específicos
para o trabalho pedagógico com os bebês em creches. Outra característica importante é que todo o seu corpo docente atua ou atuou em
escolas de educação básica em redes públicas e privadas.
Discutir com os educadores subsídios teórico-metodológicos,
que permitam aprofundar a reflexão sobre as propostas pedagógicas
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para a Educação Infantil, no intuito de construir um projeto educativo que
respeite e considere as necessidades das crianças desta faixa etária, reconhecendo-as como sujeitos sociais, históricos, culturais e de direitos.
A proposta pedagógica nas EMEIS de educação infantil, é baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais, onde julgam importante
e necessário para o desenvolvimento das crianças o contato com
brinquedos diversos, assim como explorar os diferentes espaços dentro da instituição.
Os brinquedos são organizados de maneira atrativa e convidativa para que as crianças sintam prazer em manusear, experimentar,
explorar e reinventar. Dentro da rotina do dia são oferecidos diversos
momentos com espaços organizados pelo educador. Uma forma de
antecipar a brincadeira para que não haja tantos conflitos entre as
crianças, e que sejam os próprios inventores das brincadeiras, sem
que haja a intervenção do adulto o tempo todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que o espaço da educação infantil desde que
bem planejado e organizado intencionalmente pode se tornar um grande aliado dos educadores no seu fazer pedagógico e assim contribuir
para que as crianças se apropriem das formas mais elaboradas da
cultura, desenvolvendo as qualidades humanas.
Pensar no espaço para a criança pequena significa colocá-la
como protagonista do processo educativo, como um sujeito de direitos e de desejos, que se apropria e constrói cultura. Mesmo vivendo
experiências em cidades diferentes, as angústias e inquietações são
muito próximas. Resgatamos os diferentes olhares e ampliamos nosso referencial partindo da constatação da importância de uma teoria
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que subsidie a prática. Somente com reflexões constantes, leituras e
aprimoramento, as práticas pedagógicas na escola da infância poderão tornar-se humanizadoras.
Após a compreensão que a criança é um sujeito ativo e cheio
de possibilidades, o professor assim pode ampliar as suas possibilidades e propor atividades que envolvam o estimulo da imaginação, da
criatividade, da participação e da capacidade de resolver problemas.
Propiciar caminhos para que os pequenos tenham aprendizados significativos é fundamental no planejamento do professor, a dinamização e a diversificação dos espaços são pontes para que os
educandos criem suas próprias possibilidades.
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INTRODUÇÃO
Quando falamos dos aspectos que norteiam o processo da alfabetização, podemos citar vários exemplos, porém neste trabalho houve
a preocupação de abordar a vida do estudante antes de iniciar este processo, tudo o que é trabalhado com as crianças antes de entrarem no
Ensino Fundamental anos iniciais é crucial para prepará-los para o novo.
Em ludicidade, lembramo-nos de alegria e de brincadeiras.
Lembramo-nos da infância, e de sua espontaneidade, e isso nos remete a cantigas de roda, brincadeiras de rua, bolas, bonecas, pipas e
invenções. Brincando de casinha, de médico, de escolinha, de amarelinha, de bolinhas de gude, ou de pião, a criança relaciona com seus
companheiros, e com eles num movimento partilhado, dá sentido às
coisas da vida. E pela brincadeira as relações sociais em que a criança
está imersa são elaboradas, revividas, compreendidas. O Lúdico tem
um papel fundamental na Educação Infantil, pois determina como o
brincar, as brincadeiras e os jogos são importantes na construção do
conhecimento da criança, como interfere no desenvolvimento infantil.
Nos dias de hoje os pais, com as correrias do dia a dia, acabam
não dando à criança a autonomia de criar sua própria brincadeira, de
ser dona do seu próprio prazer. Elas acabam tendo que assumir postura adulta, porque os pais acabam oferendo a criança outro mundo,
onde ela passa a maior parte do seu tempo em frente à televisão e/ou
com brinquedos eletrônicos.
Destacar a importância do Lúdico na Educação Infantil, mostrar
que os métodos tradicionalistas de ensinar tem que ser abandonados,
abrindo espaço para aquisição de novos conhecimentos, tanto para
o educador, quanto para o aluno. Destacar também a importância de
um ambiente motivador para o desenvolvimento cognitivo da criança.
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E ressaltar como as brincadeiras e os jogos devidamente direcionados
são importantes na construção do conhecimento da criança.
Inicialmente, refletiremos sobre “A ludicidade como ferramenta
no ensino aprendizagem das crianças da educação infantil”. Sabendo que as brincadeiras estão associadas à infância. E através dela a
criança vive uma determinada fantasia, um mundo imaginário, assim
ela cria sua própria história, seus próprios problemas e busca meios
de solucioná-los. Ela vivencia diversas situações.
Relataremos sobre “A brincadeira na escola”. Saberemos a diferença do brincar na escola e do brincar em casa e/ou na rua, pois na
escola as brincadeiras são direcionadas e toda a brincadeira tem finalidades pedagógicas, porem na maioria das vezes a crianças acabam
sendo prejudicadas, pois ainda temos professores tradicionalistas que
acham que só se alfabetiza através de livros, não deixando a criança
liberar sua espontaneidade através das brincadeiras.
Também dialogaremos sobre “A criança e o jogo”. Os jogos infantis, também contribuem significativamente para o desenvolvimento
infantil, pois ao jogara criança encontra sua liberdade de expressão,
estabelecendo uma interação entre os participantes, desenvolvendo
suas habilidades emocionais, cognitivas, afetivas, sociais entre outras.
Posteriormente, enfatizaremos de fato o processo da alfabetização no Brasil, como foram seus dobramentos durante o momento em
que foi uma colônia, um império, na república, e atualmente. Também
iremos abordar o construtivismo de Piaget e as suas fases do desenvolvimento infantil. De fato, iremos adentrar na concepção de alfabetizar letrando, e de como um indivíduo letrado tem maior facilidade de
se resolver em questões do dia a dia, e quão é sua importância para
desenvolvimento intelectual dos estudantes.
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Ao final será enfatizado a nova Base Nacional Comum Curricular, seus objetivos
para com a educação no Brasil, e as melhorias que ela pode
trazer na qualidade do ensino em nível igualitário.
Essa pesquisa tem como objetivo compreender e entender
como é importante a ludicidade na educação infantil, como o lúdico
favorece o processo de desenvolvimento da criança, e é através das
brincadeiras e do brincar que a criança constrói o mundo e seus conhecimentos, assim facilitando o desenvolvimento na fase da alfabetização. Essa pesquisa bibliográfica tem sua importância, porque nos
faz refletir sobre as práticas pedagógicas, e como atuaremos como
profissionais da Educação, numa sala de aula, diante de situações que
envolva o universo lúdico da criança.

A LUDICIDADE COMO FERRAMENTA
NO ENSINO APRENDIZAGEM DAS
CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
No que se reporta a propagação infantil brincar propõe contribuição em diversas aparências e a falta desta atividade pode promover
graves efeitos para o destino da criança em crescimento.
Teles (1997) apresenta algumas consequências em torno da
falta do brincar na infância que leva a criança a desenvolver determinadas posturas como: a falsidade; a dissimulação; a agressividade; o
desajustamento sexual; vícios; neuroses; falta de iniciativa; isolamento;
timidez; preguiça ou lentidão; falta de criatividade.
Portanto, é necessário que se promovam condições para que o
brincar aconteça na vida da criança, sem que esta atividade seja toma-
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da como algo inútil ou “não produtivo” perante a sociedade. O brincar
precisa ser uma prática reconhecida por pais e professores, pois o
reconhecimento da relevância deste na vida do infantil é condição essencial para o desenvolvimento da criança criativa, de sua autoestima
positiva, e da criança segura e equilibrada. (TELES, 1997).
Piaget (apud TELES, 1997, p. 26) designa como fase sensório-motora (0 a 2 anos) quando:
[...] a criança desenvolve o que ele chama de esquemas circulares, pois o bebê, ao descobrir sua capacidade, volta a repetir
sempre o movimento. No primeiro mês, ele apenas exerce os
reflexos; de 1 a 4 meses, coordena os reflexos e reações; de
4 a 8 meses, repete, intencionalmente, as reações que produzem resultados interessantes; de 8 a 12 meses, distingue os
meios dos fins; de 12 a 18 meses, faz experimentação ativa;
de 18 a 2 anos, adquire a capacidade de reagir e pensar sobre
objetos e acontecimentos que não são imediatamente observáveis. (TELES, 1997, p. 26)

Prontamente da vida a criança conforme, Buhler (apud TELES,
1997), desenvolve a chamada brincadeira funcional, quando a criança encontra prazer na observação de seus próprios movimentos, (olha a mãozinha, os movimentos de braços e pernas, leva o pé até a boca, joga as
coisas no chão repetidamente etc.). De acordo com Santos (2008, p. 18):
A música será um estímulo durante toda a infância e sempre
lhe agradará. As experiências musicais, muitas vezes, apenas
como fundo, estimulam e permitem o aumento de atenção do
bebê e o deixam tranquilo. Aos poucos, introduzir outros efeitos
sonoros, como chocalhos, sinetas ou palmas, pois o bebê, nessa fase, percebe os sons; os suaves lhe agradam e os fortes e
repetitivos o assustam. (SANTOS, 2008, p. 18).

Ao concordar com o crescimento da criança no período sensória
motora em efeito à sensação auditiva, é provável dizer que o bracelete
sonoro é uma boa escolha, pois é um brinquedo que fabricado o som
pela agitação do braço do bebê, consentindo que a criança compreen-
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der o som a cada agitação de braço, neste período as agitações são
mais repetidas. (SANTOS, 2008).
Criança brincadeira e agitação são sinônimos desde o nascimento, pois a criança está em movimento, primeiro de modo pensativo
e desenfreada, que vai se organizando aos poucos por recursos do
brincar. (SANTOS, 2008).
Santos (2008, p. 19) garante que:
A habilidade de movimento de braços, pernas, cabeça, manipular dedos, arrastar-se, engatinhar, andar e correr tem desempenhado um papel importante na experiência de evolução
humana. Esse papel não tem sido apenas físico, mas envolve o
homem como um ser total. (SANTOS,2008, p. 19)

Por isso o conceito de o bebê ter liberdade na agitação de braços, pernas e corpo inteiro. Nesse período exercícios de massagem
são movimentos necessários, pois colaboram para o diálogo e vocábulo entre o adulto e o bebê, além de propiciar agitação leves que o
favorecem na propagação motora (SANTOS, 2008).
Desta forma compreende-se a criança como um ser social e dinâmico desde o seu nascimento, deste modo confia-se que ele carece
além das atenções de alimentação, higiene, carências fundamentais,
que determina também as conexões sentimentais e que a ludicidade
faça parte da interação da criança desde muito cedo, pois tudo que
resultam do espaço e dos indivíduos que consideram a criança faz parte de seu crescimento, isto inclui o brincar com o corpo e brinquedos.
Em se tratando do desenvolvimento da percepção visual, da
imaginação e a curiosidade na criança dessa faixa etária, recomendam-se brinquedos como o caleidoscópio onde ensinando a criança a
girá-lo permite com que esta observe o efeito causado pelos movimentos dos espelhos. (SANTOS, 2008).
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As trajetórias motoras (caminhos combinados com vários materiais, de modo que a criança supere embaraços em práticas seu corpo
em diversas posições) são um excelente incentivo para propagar a
motricidade, o conceito de ambiente, a preciosidade e a aptidão de
vencer competições. (SANTOS, 2008).
Aproximando ainda o crescimento infantil por recursos dos estágios de pensamento, evidencia-se o pensamento indiscutível, (4 a 7
anos) que ressalta Teles (1997, p. 26) há
[...] uma crescente capacidade para formar conceitos, com
uma, cada vez maior, coordenação gradual das relações lógicas. Contudo, o pensamento é ainda imperfeito e a operação
de pensamento é superada pelos ilusórios efeitos da observação. As conclusões são intuitivas, baseadas na observação
(TELES,1997, p. 26).

Esta é a idade que a criança passa a elaborar as “brincadeiras
organizadas”, em que está confrontada com a satisfação de concretizar algo. Em resumo Kishimoto (2003, p. 40) alega o apreço de Piaget
(1975) sobre o jogo sendo:
[...] processos puramente individuais e símbolos idiossincráticos privados que derivam, da estrutura mental da criança e
que só por ela podem ser explicados. Com o advento da capacidade de representação, a assimilação fica não só distorcida,
mas também fonte de deliberados faz-de-conta. Assim, o jogo
de faz-de-conta leva a criança a rever sua experiência passada
para a satisfação do ego mais do que a subordinação à realidade. (KISHIMOTO,2003, p. 40)

Apresentamos até aqui o desenvolvimento da criança mediante
os estágios do desenvolvimento do pensamento infantil elaborados por
Piaget, com contribuições de Santos (2008) para algumas atividades e
brinquedos capazes de contribuir para o desenvolvimento da criança, porém neste trabalho será abordado o desenvolvimento da criança no que
se refere à educação infantil, ou seja, mostraremos um recorte da criança
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e seu desenvolvimento na idade de 0 a 5 anos. Pois como determina a
nova Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, (BRASIL, 2006, p. 4) “o
ensino fundamental passa a ter duração de nove anos. Reduzindo assim
consequentemente a educação infantil para cinco anos”.

O FAZ-DE-CONTA AUXILIANDO
NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E REAL
É imitando o adulto que a criança aprende a falar, internaliza
valores, conceitos e papéis sociais. O faz-de-conta é uma brincadeira
importante para o desenvolvimento infantil. Vygotsky nos assinalou que
uma das funções básicas do brincar é permitir que a criança aprendesse a elaborar e resolver situações conflitantes que vivencia no seu dia
a dia e para isso, lançará mão de capacidades como a observação, a
imitação e a imaginação.
Quando Vygotsky discute o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de faz-de-conta, como brincar de casinha,
brincar de escolinha, brincar com o cabo de vassoura como se fosse
um cavalo. Faz referência a outros tipos de brinquedos, mas a brincadeira de faz-de-conta é privilegiada em sua discussão sobre o papel
do brinquedo no desenvolvimento.
Aproximadamente por volta dos 02 anos e meio tem início às
brincadeiras representadas, quando a criança começa a fazer de conta
que uma vassoura é um cavalo, que um galho de árvore é uma espada,
que além de ajudar a criança a compreender situações conflitantes,
a ajuda a entender e assimilar os papéis sociais que fazem parte de
nossa cultura (o que ser pai, mãe, filho, professor, jogador de futebol).
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Dessa forma, escolhendo o papel do médico ou do fantasma,
a criança pode passar do papel passivo para o ativo e aplicar a outra
pessoa, a uma criança ou a uma boneca o que foi feito com ela.
A passagem de um papel passivo para um papel ativo é o mecanismo básico de muitas atividades lúdicas. Reduz o efeito de uma
experiência recente e deixa o indivíduo mais bem preparado para ser
submetido novamente ao papel passivo, quando necessário. Isso explica, em grande parte, o efeito benéfico da brincadeira.
Dentro de uma mesma cultura, crianças brincam com temas comuns: educação, relações familiares e vários papéis que representem
as pessoas que integram essa cultura. Os temas, em geral, representam o ambiente das crianças e aparecem no contexto da vida diária.
Quando o contexto muda, as brincadeiras também mudam. Pode-se
dizer, então, que o ambiente é a condição para a brincadeira e, por
conseguinte, ele a condiciona.
Sendo assim, o brinquedo aparece como um pedaço de cultura colocado ao alcance da criança. É seu parceiro na brincadeira.
A manipulação do brinquedo leva a criança à ação, a representação,
a agir e a imaginar.
O brinquedo introduz a criança nas operações associadas ao
objeto. A apropriação se inscreve num contexto social: o brinquedo
pode ser mediador de uma relação com outra ou com uma atividade
solitária, mas sempre sobre o fundo da integração a uma cultura específica. Além disso, é suporte de representações introduzindo a criança
num universo de sentidos e não somente de ações.
O brinquedo valoriza hoje o imaginário em detrimento de um
realismo estreito. O mundo representado é mais desejável que o mundo real. “A brincadeira aparece, assim, como um meio de sair do mun-
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do real para descobrir outros mundos, para se projetar num universo
inexistente” (BROUGÉRE, 1990, p. 57).
O fantástico, o imaginário, expressos na brincadeira e nos jogos da criança quando fala com um cabo de vassoura “como se”
fosse um cavalo, fica zangada com seu cãozinho imaginário porque
faz sujeira no tapete da mamãe ou transforma a pedra em pássaro,
mostram uma mistura de realidade e fantasia, em que o cotidiano
toma outra aparência, adquirindo um novo significado.
Através dessa imitação representativa, a criança vai aprendendo
a lidar com regras e normas sociais, igualmente desenvolve a capacidade de interação e aprende a lidar com o limite.
Mais do que ser uma situação imaginária, o brincar é também
uma atividade regida por regras. Mesmo no universo do faz-de-conta
há regras que devem ser seguidas.
Ao brincar de ônibus, por exemplo, exerce o papel de motorista.
Para isto, tem que tomar como modelo os motoristas reais que conhece e extrair deles um significado mais geral e abstrato para a categoria “motorista”. Para brincar conforme as regras precisam se esforçar
para exibir um comportamento semelhante ao do motorista, o que a
impulsiona para além de seu comportamento como criança.
Tanto pela criação de situação imaginária, como pela definição
de regras específicas, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento
proximal da criança. Ao brincar a criança se comporta de forma mais
avançada do que nas atividades da vida real e ainda aprende a separar
objeto e significado.
Não se pode esquecer de que para as crianças, a imitação e o
faz-de-conta permitem a reconstrução interna daquilo que é observado
extremamente. Portanto, através da imitação são capazes de realizar
ações que ultrapassem o limite de suas capacidades.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO
LÚDICO NA INFÂNCIA E NAS CLASSES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Além dos jogos, o brinquedo é outro grande aliado para o desenvolvimento da criança, ele simboliza a relação pensamento-ação e
constitui a matriz de toda a atividade linguística, ao tornar possível o uso
da fala, do pensamento, dos movimentos e da imaginação. De acordo
com MALUF, (2003, p. 50), o brinquedo desempenha muitas funções,
tais como: o pensamento criativo, o desenvolvimento social e emocional.
O brinquedo torna possível o desenvolvimento integral da criança, pois ela se envolve afetivamente, convive socialmente e opera mentalmente; tudo isso de maneira prazerosa, onde ela distribui energia,
constrói normas, imagina e cria resoluções para os imprevistos que
acontecem no ato de brincar. Nicolau, afirma em definir o brinquedo:
O brinquedo facilita a apreensão da realidade e é muito mais um
processo do que um produto. Não é o fim de uma atividade ou
o resultado de uma experiência. É, ao mesmo tempo, a atividade e a experiência, evolvendo a participação total do indivíduo.
Exige movimentação física, envolvimento emocional, além do
desafio mental que provoca. E neste contexto, a criança só ou
com companheiros integra-se ou volta-se contra o ambiente em
que está. (NICOLAU, 1993, p. 77).

Através da atividade lúdica e do jogo, a criança forma conceitos, escolhe idéias e relações lógicas, integra percepções, faz avaliações compatíveis com o seu crescimento e desenvolvimento, assim,
vai se socializando.
Os brinquedos terão um sentido profundo se vierem representados pelo brincar. Por isso a criança da educação infantil não cansa de
pedir aos adultos que brinquem com ela. Sendo de grande importância que o professor seja orientador e esteja acompanhando todas as
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atividades desenvolvidas pelas crianças, pois quando participam das
brincadeiras com as crianças tem a vantagem de dispor de uma experiência mais vasta, possibilitando aprofundamento da imaginação,
aumentando com isso seu coeficiente, não só no campo das informações intelectuais, mas de nível linguístico. Não é o professor brincar no
lugar da criança, mas colocar-se a serviço de buscar com ela e para
ela estímulos variados que possam ativar sua capacidade inventiva,
criativa dando-lhes segurança para que possam brincar só ou com
coleguinhas, desenvolvendo seu potencial cognitivo e sua autonomia.
Os brinquedos e os jogos podem contribuir para aguçar o pensamento, a compreensão, a socialização numa visão crítica e construtiva de conhecimento ao mesmo tempo em que possibilita a interação
do brincar atendendo uma vontade lúdica da criança nesta fase, assim
como aprender conceitos e valores.
É nesse momento que aparecem as brincadeiras envolvendo
a imaginação, o faz-de-conta, onde qualquer pedaço de madeira
pode ser um carrinho como pode ser um microfone. Só depende
da imaginação e da situação de brinquedo em que a criança está
envolvida. Mas, não é qualquer objeto que pode ser usado para
representar outro.
É preciso que com ele, possam ser realizadas ações parecidas
as que seriam realizadas com objetos reais.
Nas brincadeiras de faz-de-conta a criança é regulada pelos
comportamentos característicos dos homens de uma determinada
época. A mãe que a criança representa nas situações de brinquedo,
não difere da mãe real, cujas características são produzidas no próprio
contexto social. Na verdade são representações das relações sociais
vigentes. Assim, toda vez que a criança desempenha o papel de mãe,
ela está internalizando condutas socialmente produzidas que definem
o perfil de mãe na sua sociedade.
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, (1998, p. 200, vol. 3): “Os momentos de jogos e de brincadeiras devem se constituir em atividades permanentes, nas quais as
crianças poderão estar em contato também com temas relacionados
ao mundo social e natural.”.
É no brinquedo que a criança representa o seu cotidiano
e este nada mais são do que uma parte da totalidade do potencial
que a brincadeira possibilita. Necessita que o professor se coloque
nas interações que vivência com os alunos, nas brincadeiras como
mediador do conteúdo histórico, a fim de que sejam estruturadas
formas de pensar, capazes de teorizar sobre a realidade em que vivem
a ampliar dando margens à criatividade das crianças para que possam
criar e recriar novas situações.
A brincadeira conclui o modo como a criança considera, determina, constitui, desorganiza, extermina e reconstrói o universo. Por
meio da brincadeira ela pode manifestar suas imaginações, seus temores, cobiças, diversos tipos de sensações e entendimentos novos
que vão sendo incluídos a sua vida. Pode-se distinguir que no jogo do
“faz-de-conta” a criança vivencia diversos papéis e missões sociais
propagadas, sempre assistindo o universo dos adultos. É deste modo
um ambiente de instrução, porque ela age como se fosse maior do que
é na certeza, desenvolvendo dignidade o que mais tarde conseguirá na
vida real. (MARCELINO, 2003).
A ação da criança tem sempre um objetivo, a transformação do
outro, e mais adiante, quando a criança já pode exercer controle
sobre seu corpo, seu objetivo será a transformação do ambiente
a partir de sua ação sobre ele. Tal ação representa a manifestação externa da união entre o corpo e a mente e, portanto, está
carregada de simbologia. (MARCELINO, 2003, p. 23)

A ação de brincar é, desde os inícios, apreciada essencialmente
e indispensável para que a criança cresça benéfico e introduzida em
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seu universo de imaginação, anseio e liberdade desmentido com o
mundo real vivido pelos adultos.
Brincando ela começa compreender como as coisas se exercem
e permanecem na grandeza determinada, normas a serem cumpridas,
instruir a frequentar com os amigos e fundamentalmente aprende que
em manifestas circunstâncias se corrompe ou se lucre e nem por isso
o mundo acaba.
De acordo com os recursos utilizados das brincadeiras educativas, ela compreende que a obrigação de sermos paciente, utopista e
que sempre necessita buscar a coletividade, acima da personalidade,
além de ter eficácia positiva para o método de aprendizagem e excitando o crescimento de capacidades básicas e obtenção de novos
entendimentos.
No entanto, a brincadeira é determinada como a linguagem infantil que eterniza o alegórico e a certeza inesperada da criança. É uma
análise dinâmica que absorve ambiente e tempo, intensamente real.
Numa melhor percepção do jogo e da brincadeira exata, investigaremos na palavra de Macedo, Petty e Passos (2005, p. 14)
sua importância:
O brincar é sério, uma vez que supõe atenção e concentração.
Atenção no sentido de que envolve muitos aspectos inter-relacionados, e concentração no sentido de requer um foco, mesmo
que fugidio, para motivar as brincadeiras. O brincar supõe também disponibilidade, já que as coisas mais importantes da vida
da criança o espaço, o tempo, seu corpo, seus conhecimentos,
suas relações com pessoas, objetos e atividades [...] O jogar é
um dos sucedâneos mais importantes do brincar. O jogar é o
brincar em um contexto de regras e com um objetivo predefinido.

Portanto a autoconfiança da criança é incessantemente adiantada por meio do jogo. De acordo com a possibilidade que a criança
é provocada a ampliar aptidões operatórias, que comprometem reS U M Á R I O
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conhecimento, consideração, verificação, avaliação, síntese, propagação, ela vai compreendendo as suas próprias eventualidades. (MACEDO; PETTY e PASSOS, 2005).
De acordo com Nunes de Almeida (2003, p. 20), “[...] os jogos
serviam como meio de gerações mais novas aprenderem com as mais
velhas os valores, conhecimentos e padrões sociais entre os egípcios,
romanos e maias”.
Pipa, pega-pega, amarelinha, esconde-esconde, queimada, polícia e ladrão, castelos de areia, mamãe e filhinha, herói, cinco Marias,
casinha... Essas, entre outras, são brincadeiras que nos remetem á
nossa própria infância e nos fazem refletir sobre a singularidade da
criança no seu jeito de ser e estar no mundo.
O ato de brincar é um ato prazeroso, alem de ser uma atividade
social, que é caracterizada pela imaginação (e pela arte de inventar),
para a criança o brincar é um ato de construção da aprendizagem. Assim
sendo destacamos a importancia de uma brinquedoteca, como espaço
onde a criança pode criar, e vivenciar situações, adquirindo responsabilidade e moldando a sua personalidade diante aos “coleguinhas”.
A brincadeira é uma ação que está associada á infância. É por
meio dela que a criança brinca de faz-de-conta, vivendo um cenário
articulado e a dimensão imaginária, sendo impulsionada a conquistar
novas possibilidades de criação. A experiência do brincar perpassa
diferentes tempos e a criança precisa vivenciar o tempo certo para
construir ponte entre o mundo imaginário e o mundo real.
Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde
muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais
tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela
desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem de-
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senvolver algumas capacidades importantes, tais como: a atenção, a
imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas
capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e
experimentação de regras e papéis sociais.
Por meio das brincadeiras, as crianças experimentam diferentes
papéis e aprendem que existem regras e, também que o mundo não
acaba quando se perde. É na interação das brincadeiras que se efetivam
as relações de troca, de negociação, de cumplicidade. É nesse contexto
que surgem as regras de conduta dando um sentido real a prática social.
Por meio de uma brincadeira, pode-se compreender como ela vê
e constrói o mundo, como ela gostaria que ele fosse quais suas
preocupações e quais problemas a estão afligindo. Pela brincadeira, a criança expressa o que teria dificuldades de colocar em
palavras e a escolha de suas ações é motivada por processos
íntimos. O que está acontecendo com a mente da criança determina suas atividades lúdicas; brincar é a sua linguagem secreta,
mesmo se não for entendida (BETTELHEIM, 1988, p. 22).

As brincadeiras são essenciais para o desenvolvimento emocional, motor e intelectual das crianças. É por meio do brincar que a
criatividade, a imaginação, a linguagem, a compreensão das relações
sociais, o respeito às regras, a curiosidade e a autonomia são desenvolvidas. Existem brincadeiras diferentes para cada faixa etária, que
funcionam como estímulos à fase de desenvolvimento das crianças.
“A atividade lúdica contém as máximas possibilidades de expressão comunicativa e é à base das aprendizagens e da construção
da inteligência como da personalidade total” (DINELLO, 1997, p. 40).
Segundo o autor, a criatividade é um atributo multiforme que tem
suas raízes em várias fontes de expressão, na flexibilidade da estrutura
do pensamento e percepção imaginativa, na curiosidade permanente
do ser inteligente e é um processo de interconexão de novas reações
conceituais ou concretas. Eu defendo que a atividade lúdica propicia
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a criança a construção do conhecimento, e facilita a aprendizagem da
mesma, fazendo com que ela aprenda brincando.
Segundo os estudos de Jean Piaget, a brincadeira infantil é
uma assimilação quase pura do real ao eu, não tendo nenhuma finalidade adaptativa. A criança pequena sente constantemente necessidade de adaptarem-se ao mundo social dos adultos, cujos interesses e regras ainda lhe são estranhos, e a uma infinidade de objetos,
acontecimentos e relações que ela ainda não compreende. De acordo com Piaget, a criança não consegue satisfazer todas as suas necessidades afetivas e intelectuais nesse processo de adaptação ao
mundo adulto. A brincadeira é, então, uma atividade que transforma
o real, por assimilação quase pura às necessidades da criança, em
razão de seus interesses afetivos e cognitivos.
Para Piaget, situações como essas indicam que na brincadeira do
faz-de-conta (chamada por ele de jogo simbólico) as crianças criam símbolos lúdicos que podem funcionar como uma espécie de linguagem
interior, que permite a elas reviver e repensar acontecimentos interessantes ou impressionantes. As crianças, mais do que repensar, necessitam
reviver os acontecimentos. Para isso recorrem ao simbolismo direto da
brincadeira, entendemos que através das brincadeiras a criança tenta
adaptar-se ao mundo dos adultos, buscando compreender acontecimentos, regras e relações. Compreendendo tal discussão, as brincadeiras se tornam de fundamental importância para as crianças, pois se
desenvolvem nos aspectos afetivos, cognitivos, motor, dentre outros.
Segundo os estudos de Vygotsky, ele também analisa a emergência e o desenvolvimento da brincadeira nas relações sociais da
criança com o mundo adulto. Segundo ele, o mundo objetivo que a
criança conhece está continuamente se expandindo e, nesse período,
já não inclui apenas os objetos que constituem ambiente que a envolve
(como seus brinquedos, sua cama ou os utensílios e objetos com os
quais ela está sempre em contato e sobre os quais pode agir), mas
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também os objetos com os quais os adultos operam e sobre os quais
ela ainda não pode agir.
Ou seja, a criança passa a se interessar por uma esfera mais
ampla da realidade e sente necessidade de agir sobre ela. Agir sobre
as coisas é a principal forma de que a criança dispõe para conhecê-las, compreendê-las. Nesse período, ela tenta atuar não apenas sobre
as coisas às quais tem acesso, mas esforça-se para agir como um
adulto: quer, por exemplo, dirigir um carro ou fazer comida.
“É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de
uma criança. É no brinquedo que a criança aprende a agir
numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa,
dependendo das motivações e tendências internas, e não dos
incentivos fornecidos pelos objetos externos”.

(VYGOSTSKY 1989, p. 109).
De acordo com Vygotsky, as primeiras brincadeiras surgem da
necessidade de dominar o mundo dos objetos humanos. Ao brincar, a
criança tenta agir sobre os objetos, como os adultos. É por isso que a
brincadeira de crianças mais novas se caracteriza pela reprodução de
ações humanas realizadas em torno de objetos. Elas brincam de montar
um cavalo, de dirigir um trem, de alimentar, trocar ou banhar uma boneca.
Durante o desenvolvimento dessas brincadeiras, as relações
humanas incluídas nessas ações começam a aparecer mais claramente. As crianças passam a brincar não apenas de dirigir um trem, mas
reproduzem as relações humanas em que o maquinista e o trem (a
ação de conduzir o trem), mas também as relações entre o maquinista
e seu ajudante, os passageiros, o chefe da estação e o funcionário que
dá o sinal de partida.
Ao embalar a boneca, trocar sua roupa, dar-lhe banho ou comidinha, a criança pequena assume o papel de mãe, preocupando-se
em reproduzir as ações maternas. Já a criança mais velha inclui essas
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ações em um contexto de relações sociais mais amplo, em que não
importam apenas as ações que a mãe realiza com o filho, mas as
relações entre ambos. Ela ralha com a boneca, leva-a ao médico ou a
escola, o pai e outros irmãos podem aparecer, trazendo para o primeiro
plano as relações sociais em que mãe e criança estão inseridas.
Ao relatarmos a importância da ludicidade, entendemos o valor,
permitindo que a criança aprenda brincando, possibilitando meios de
expressão, comunicação, socialização, e um jeito novo de compreender o mundo. São esses estímulos que permitem às crianças a avançar nos descobrimentos, na construção do eu (personalidade). Assim,
podemos entender que a ludicidade é peça fundamental do processo
de construção do conhecimento da criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao realizar esta pesquisa bibliográfica, e diante das questões
colocadas foi possível perceber que o lúdico é de fundamental importância no desenvolvimento da criança. E cabe aos profissionais da
Educação estar conscientes da importância da ludicidade na vida da
criança. E saber que o ato de brincar faz parte do universo infantil.
Nesta pesquisa bibliográfica conhecemos o pensamento de autores
como Piaget, Vigotsky e Raimundo A. Dinello sobre a importância da
ludicidade no desenvolvimento infantil.
Diante da pesquisa apresentada, concluímos que o brincar é
uma forma de aprender da criança. E que o lúdico é o momento de
descontração, fantasias, imaginação. E que embora muitos critiquem o
brincar tem muita importância no desenvolvimento da criança onde ela
pode ser moldada através das regras da brincadeira. Compreendemos
também que as crianças tem na escola o professor como referência.
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Percebemos que os objetivos educacionais vêm se modificando durante o percurso das épocas em que as exigências variam de acordo
com os avanços tecnológicos e os avanços da população. Por isso os
educadores devem encantar as crianças dia após dia, trazendo para
o seu meio as brincadeiras lúdicas, assim sendo a escola e os professores influenciam nesse processo de construção da aprendizagem.
Consideramos que a ludicidade é de fundamental importância
para o desenvolvimento das habilidades motoras em crianças, pois
através dos jogos e brincadeiras a criança se sente estimulada. Assim
também a experiência da aprendizagem tende a se constituir um processo vivenciado prazerosamente. A escola ao valorizar as atividades
lúdicas, ajuda a criança a formar um bom conceito positivo de mundo,
ajudando no seu crescimento e contribuindo para um bom desenvolvimento de suas habilidades motoras.
A partir dos estudos realizados, pude ampliar e construir meus
conhecimentos pessoais, pedagógicos e profissionais. E proporcionou embasamento teórico e prático, ajudando-me na formação do
meu perfil profissional, oportunizando maior crescimento profissional
na área educacional e experiências enriquecedoras.
A ludicidade, se bem utilizada, é um amplo instrumento para assessorar o educador no ambiente institucional, pois os alunos gostam
de brincar e jogar. Contudo, é de grande valia a utilização de trabalhos
lúdicos, uma vez que propiciam os sistemas de socialização, informação, expressão e a edificação do saber.
A utilização da brincadeira educativa no ambiente escolar é uma
preferência bem expressiva, pois tem a face de uma brincadeira, satisfatória a escolha de brincar do aluno e ao mesmo tempo aprender.
Contudo, não estamos falando que temos que deixar de lado
todas as outras formas de educar, mas devemos alterná-las com tra-
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balhos lúdicos cuja possibilidade é pedagógica, para que as aulas não
fiquem monótonas e cansativas e o aluno sinta vontade em realizar os
trabalhos propostos pelo educador.
Após a análise do tema, pude perceber que o repensar do Ensino
da Língua Escrita é de fundamental importância para o funcionamento
de uma nação mais culta, igualitária e crítica. Alfabetização e Letramento são dois fatores que fazem parte de uma obtenção importantíssima
para o ser humano. A Alfabetização inicia nas séries iniciais e após isso
nós educadores temos que mostrar aos nossos alunos o poder que a
leitura e escrita tem. Formar um alfabetizado e letrado é tornar um cidadão capaz de ler, escrever e interpretar todos os textos de diferentes
gêneros e saber identificá-los. A sociedade deve ter a percepção que
só poderá se tornar um letrado aquele que obtiver o vício da leitura, pois
através dela, podemos nos pronunciar e escrever melhor.
Através desses fatores, que nossos educadores devem observar e mudar as concepções de educação em sala de aula temos que
mostrar um mundo diferente que a leitura pode proporcionar, um mundo de viagens, fantasias e realidades vividas em muitas obras, nossos
alunos tem que escolher o que ler e não o professor impor um texto que
na concepção dele é o essencial para o educando.
O Educador deve ser um mediador de conhecimento e um dos
fatores essências é a troca de conhecimento.
Temos que respeitar e mostrar interesse por todas as atividades,
produções e criações que nossos alunos fizerem não se esquecendo
que são seres que pensam, agem e fazem. A libertação humana se
consiste em ser um bom leitor.
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INTRODUÇÃO
O ensino da Língua Portuguesa leitura na escola tem sido o centro da discussão acerca da necessidade de melhorar a qualidade da
Educação nas Escolas. No ensino fundamental; o eixo da discussão,
no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a questão da leitura.
Sabe-se que os índices brasileiros de repetência nas series iniciais é
inaceitável mesmo em países muito mais pobres, estão diretamente
ligados às dificuldades que a escola tem de ensinar a ler.
No primeiro, por dificuldade de alfabetizar; no segundo, por não
conseguir garantir o uso eficaz da linguagem, condição para que os
alunos possam continuar a progredir até, pelo ou menos, o fim da oitava série, mas não para por aí pois muitos chegam as universidades
com dificuldade de compreensão de textos, propostos para a leitura e
organização ideias por escrito de forma legível.
Essas evidências de fracasso escolar apontam a necessidade
da reestruturação do ensino da Língua Portuguesa, com o objetivo
de encontrar formas de garantir de fato, a leitura no processo ensino-aprendizagem.
O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de
plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista,
partilha ou constrói vises de mundo, produz conhecimento.
Pensar, compreender, imitir, juízes e valores são habilidades indissolúveis para o desenvolvimento da leitura, perante o cidadão crítico. O resultado dessas investigações também permitiu compreender
que a alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar e, para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um
conhecimento de natureza conceitual: ele precisa compreender não
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só que a escrita representa, mas também de forma que ela representa
graficamente a linguagem.
Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui a escola à função e a responsabilidade de
garantir a todos os alunos o acesso dos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos.

A LEITURA: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
A leitura precisa ser significativa, despertar interesse, ter uma
mensagem que prende a atenção do leitor em qualquer faixa etária, mas
principalmente a criança que se pretende despertar o gosto pela leitura.
A importância da leitura é indiscutível em duas dimensões: na
primeira é a leitura como processo de aprendizagem do conhecimento
dos símbolos a partir da alfabetização. A segunda é a leitura como
ato de entender textos com finalidade de lazer, de prazer, de aprender
mais, de curiosidade, de fazer viajar a imaginação.
A leitura não se estaciona no momento em que a criança aprende a unir de modo que, formar uma palavra que forma uma frase, que
forma um texto, é muito mais que isto por este fato é que a criança ao
entrar no mundo da leitura, deve se respeitar a leitura do mundo em
que o mesmo está inserido e conhecê-lo para que o educador consiga
transformar e orientar esta criança para a leitura-mundo, sem limites e
sem barreiras façam parte da vida e do futuro da criança.
(...) antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras frases,
já estamos “lendo”, bem ou mal, o mundo que nos cerca. Mas
este conhecimento que ganhamos de nossa prática não basta.
Precisamos ir além dele. Precisamos conhecer melhor as coisas
que já conhecemos... (Freire, 1998, p. 71).
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A criança deve desenvolver habilidades que ampliem e aperfeiçoem sua vivência linguística, quer seja na leitura, que seja na produção escrita, quer seja na produção oral. Visando desenvolver essas
habilidades, o educador deve apresentar uma proposta dinâmica de
trabalho, onde o aluno é constantemente solicitado a participar – por
escrito e oralmente – de forma intensa, criativa e crítica.
Para isso, podem ser simuladas situações de uso real da Língua Portuguesa, possibilitando o de relações com o mundo e a vida
pessoal do aluno. Além disso as atividades devem buscar ampliar o
conhecimento do aluno através da integração com outras disciplinas
e com o seu mundo para que desenvolvam a reflexão crítica sobre
assuntos que revelem problemas da sociedade.
É necessário que as experiências pessoais do professor e pela
vivência com os alunos sejam usadas para enriquecimento da linguística do mesmo e assim desenvolver uma visão crítica e diferenciada em
função dos valores sociais da comunidade escolar e familiar.
O essencial é não desvincular as atividades de linguagem da
situação concretamente vivenciada pelos alunos, para que a aquisição
de novas estruturas linguísticas se dê de maneira significativa e afetiva.
O aluno deverá desenvolver habilidades de ouvir o outro e articular suas ideias com alguma autonomia e clareza, tanto na escrita quanto no oral, assim como tornar-se um leitor com alguma proficiência.
Nos anos posteriores, ele deverá adquirir formas linguísticas mais
complexas, articulando cada vez melhor suas ideias, lendo com maior
autonomia e proficiência, posicionando-se criticamente diante de valores veiculados pelos textos, bem como aprender noções gramaticais.
(...) à criança que se engane ao produzir, tanto quanto ao interpretar, e que aprenda através de suas tentativas para falar
e para entender a fala dos outros. Em língua escrita todas as
metodologias tradicionais penalizam continuamente o erro,
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supondo que só se aprende através da reprodução correta,
e que é melhor não tentar escrever, nem ler, se não está em
condições de evitar o erro. A consequência inevitável é a inibição: as crianças não tentam ler nem escrever e, portanto, não
aprendem... (Ferreiro, 2001, p. 31).

As sugestões metodológicas visam esclarecer alguns aspectos
essenciais que o professor deve levar em conta para alcançar maior
sucesso na aprendizagem dos alunos. A metodologia não é rígida e os
procedimentos sugeridos podem ser adaptados, enriquecidos e mesmo modificados de acordo com as necessidades de cada professor
em relação à sua clientela.
Cabe ao professor, utilizando-se dos vários recursos oferecidos
para o desenvolvimento do aluno, mantendo com os alunos um diálogo constante que garanta resultados compensadores.
Portanto, pensar, compreender, emitir juízos e valores são habilidades indissolúveis para o desenvolvimento do cidadão crítico. Não
basta o aluno saber falar (ou escrever), mas, antes de tudo, ter o que
dizer e ter a quem dizer.
Isso significa que o aluno precisa ao mesmo tempo aprender a
selecionar o que ouve e lê, também saber entender diferentes versões
que se encontram escritas nos textos. Na medida em que se desenvolve
é necessário que aprenda a interpretar pelo seu ângulo e pelo do autor.
Embora tenha diferentes sentidos, a leitura assume o sentido
evidenciado no que expressa. O que se pretende, entretanto, neste
caso, é conhecer a leitura como prazer, lazer e meio de aprender o que
existe escrito e que expressa conhecimento.
Num sentido de aprendizagem da leitura, pode-se dizer que é uma
das partes do processo de alfabetização e da aprendizagem de uma língua. Assim pode afirmar que a criança lê para aprender, para desenvolver-se intelectualmente, e compreender o que lhe é colocado à disposição.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
COM A PARTICIPAÇÃO DA LEITURA
O crescente número de analfabetos funcionais, pessoas que
mesmo frequentando a escola por oito anos ou mais não são capazes
de participar com autonomia na sociedade, vêm demonstrando a ineficácia da LDB, ampliou-se o dever do poder público com a educação
geral e, em particular, com o Ensino Fundamental.
Assim, tornou-se um grande desafio para a educação institucional repensar uma proposta curricular que dê ênfase à construção dos
conhecimentos e aquisição de aprendizagens significativas, a partir da
interação com o meio social.
Enquanto o professor for o único a selecionar conteúdos e textos sem oportunizar a discussão e opinião fora do livro didático desrespeitando o ritmo e o progresso, embora lento do aluno que não ver
sentido no conteúdo oferecido, não haverá aprendizagem esperada.
(...) o professor deve ter o cuidado de permitir que seus alunos
se exercitem na descoberta da leitura e possam propor suas
obras preferidas aos colegas, mesmo que sua escolha contrarie
o gosto do próprio professor, que não se deve deixar intimidar
pela escolha de seus alunos ou pela rejeição de uma determinada obra. (Cavalcanti, 1997, p. 15)

Portanto, a aprendizagem não pode ser reduzida ao aspecto
mecânico ou a uma lista de habilidades ou conteúdos gramaticais,
mas deve ser concebida como processo de extrair e compor significados fundamentais a partir do que o aluno já sabe ou gosta de ler,
que lhe é objeto de interesse, para uma ressignificação ou modificação dos conceitos anteriores, o que não ocorre espontaneamente,
pois o mesmo acaba sofrendo intervenção do professor na maior
parte do tempo que se encontra na escola.
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Dessa maneira, ratificar-se a importância das relações interpessoais como forma de sujeito contatar outros pares e com estes outros
ou através destes adquirir novos conhecimentos e redimensionando
os já existentes.
(...)No desenvolvimento da leitura (...), considerado como um
processo cognitivo, há uma construção efetiva de princípios
organizadores que, não apenas não podem ser derivados somente da experiência externa, como também são contrárias a
ela; são contrários, inclusive ao ensino escolar sistemático e às
informações não-sistemáticas...” (Ferreiro, 2004, p. 20).

A leitura por favorecer dialógica entre o leitor e os elementos
elaborados pelo autor (ideias e imagens) estabelece a construção de
sentidos a partir da vinculação como o cotidiano do leitor e os conhecimentos previamente adquiridos redundando no aprimoramento da
capacidade de aprender indo muito além da mera recepção.
Contudo, outrora a leitura era considerada simplesmente um meio
de receber uma mensagem, pautada na memorização e competição.
Os alunos decoravam imensos textos clássicos e participavam de debates, sem que houvesse reflexão e discussão sobre o que era repetido.
Atualmente, com o crescente acesso aos livros, a leitura é definida como um processo mediante o qual se compreende a linguagem
escrita. Simultaneamente, manejam-se com destreza as habilidades
de decodificar e aportar ao texto os objetivos, ideias e experiências
prévias, gerando um envolvimento em um processo de previsão e
inferência contínua, que se apoia na informação proporcionada pelo
texto e na própria bagagem, e em um processo que permite evidência
ou rejeitar as previsões e inferências já mencionadas.
A leitura deixou de ser memorização, repetição, para ser uma
interação entre sujeito e o texto, havendo um confronto crítico das experiências que o leitor possui. Esse processo mental contribui para o
desenvolvimento do intelecto.
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No momento em que o indivíduo, atuando e refletindo são capazes de perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se encontram, sua percepção muda, embora isto
não signifique, ainda, a mudança da estrutura. Mas a mudança
da percepção da realidade, antes era vista como algo imutável,
significa para o indivíduo vê-la como realmente é uma realidade histórico-cultural, humana, criada pelos homens e pode ser
transformada por eles... (Freire, 2001, p. 50).

Assim, quanto melhor a qualidade e a quantidade de leitura,
maior será a capacidade de aprender como um todo, possibilitando
ao educando um conhecimento vasto da história do seu momento
presente, de valores sociais e culturais da sociedade. Por meios dos
contos, lendas, textos jornalísticos e poesias o sujeito pode fazer uma
leitura compreensiva de forma autônoma, utilizando o texto também
para aprender como instrumento que lhe permita analisar, comparar e
atuar sobre a realidade a sua volta.
Porém, para a produção da leitura é necessária motivação
oriunda não só de fatores externos (contato com o livro, condições
econômicas para adquiri-lo), mas principalmente de fatores internos
(ter uma experiência prazerosa e significativa, querer ler, ler por algum
objetivo). E no mundo de hoje, dominado pelo imediatismo, configura-se um quadro caótico em que a maioria dos estudantes tem um
empobrecimento intelectual e consequentemente linguístico, originado
pelas dificuldades em aprender. É neste espaço que se instaura a ação
pedagógica do educador comprometido, como alguém que promove
situações de aprendizagem significativa, capazes de revitalizar o desejo de ler, removendo os entraves educacionais já cristalizados pela falta
de conhecimento de alguns professores a respeito do processo de
aprendizagem e dos mecanismos que levam à compreensão leitura.
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PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO
ENSINO/APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA LEITURA
As práticas educativas aplicadas à leitura não têm surtido efeito
desejado de formar alunos leitores, capazes de compreender o texto,
isto quando não levam ao desinteresse ou inibem a capacidade de
continuar aprendendo.
É necessário considerar que não é suficiente o professor saber
o que tem de ser feito, mas desejar efetivar sua prática com outra estrutura. Assim, planos de ação, projetos de leitura e atividades lúdicas
devem sair do papel e se tornar realidade na sala de aula, por mais que
isso quebre a rotina, mude a metodologia ou exija novos movimentos
do educador. Há uma forma bem tradicional de ensino, nada fácil de
ser modificada. No entanto, existe um modelo de professores mais
tradicionais ainda que pelo conforto e comodismo com que atua ou
“aplica” suas aulas, é mais difícil ainda de se renovar.
É preciso transformar a escola em um espaço onde a leitura
seja uma prática viva e constante, percebida como um instrumento
valioso que permite elaborar e organizar o próprio pensamento, através da prática da interpretação e produção de textos, pois de acordo
com ALVES (1999, p. 61) “(...) se tais textos lhes agradam, ótimo. Caso
contrário, não continuem, pois, a leitura obrigatória é uma coisa tão
absurda quanto falar em felicidade obrigatória.
A leitura é uma prática social e cabe a escola, em primeiro lugar,
levar os alunos a se apropriarem dela. Pois o aluno que tem o desejo de
aprender atinge o melhor nível de compreensão de leitura. Reconhecemos que despertar no aluno o desejo de ler é uma tarefa cotidiana da
escola; sabemos, também que nem sempre tudo é coroada de sucesso.
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Para fazer a sociedade nova, precisamos também trabalhar,
precisamos transformar a sociedade (...) de um lado, em que
não há absolutização da ignorância e de outro, em que o Povo
tem o direito de saber melhor o que já sabe e de saber o que
ainda não sabe (...). Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo.
Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa... (Freire, 2001, p. 69).

No Brasil, a formação precária dos professores e daqueles que
são encarregados de orientá-los, bem como os de formá-los, é mais
um elemento negativo que desfavorece os objetivos educacionais.
Quando o assunto é formar leitores críticos, o somatório de uma escola resistente a mudança com o elemento docente mal preparado,
constitui-se em um sólido empecilho. Para que ocorra a transformação
das práticas centradas em concepções de leitura, teoricamente ultrapassadas, deve-se compreender a natureza do ato de ler, o que exige
passar pela reflexão sobre o que a escrita representa, de demanda
tempo, estudo e conhecimento nem sempre disponível para grande
parte do professorado, principalmente os da rede pública de ensino.
Desse modo, cabe ao poder público implementar capacitações
contínuas e permanente, no horário de trabalho, a fim de possibilitar
uma reflexão construtiva sobre a prática, respaldada no aprofundamento teórico destinado a oportunizar construções de competências
profissionais e conhecimentos específicos necessários a todo professor, na sua nova função de facilitador que auxilia, orienta e dá suporte necessário para que o aluno aprenda na afirmação com os novos
tempos, aspirações e destinos tão diferenciados pelas escolas na formação de novo aluno, o cidadão competente, criativo, a autônomo e
capaz de solucionar problemas.
(...) a importância atribuída por ela à leitura; a disciplina; a relação conhecimento de vida x conhecimentos escolares; a afetividade; os critérios para considerar os alunos alfabetizados;
os papéis desempenhados por alunos, professora e escola na
visão da professora..(Kramer, 1995, p. 54).
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Por ser a leitura uma experiência significativa e valiosa para
aprendizagem da criança, deve ser apresentada de forma motivadora,
estimulando-as sempre a querer mais e mais, criando na sala de aula
uma atmosfera positiva, para conduzi-las ao encontro da leitura, por
meio de afeto, procurando-o melhor em seus alunos e chamando-lhe a
atenção para as positividades dessa habilidade, ajudá-los a satisfazerem as necessidades atuais e as futuras ocupações em toda sua vida.
Por tudo isso e muito mais, a influência do professor em sala de aula é
primordial para a formação de leitores conscientes.
Para tanto, o professor deve ser paciente, encorajador, apoiar o
esforço de aprendizado dos alunos, criando um ambiente onde haja
uma variedade de gêneros de assuntos, fornecendo modelos positivos
e facilitando a aprendizagem através de textos, comunicando por meio
verbal e não-verbal seus sentimentos em relação à leitura.
(...) através de uma reconsideração do processo de leitura e da
atividade do leitor, que fez passar para primeiro plano fatores
tais como a antecipação significativa e o conhecimento linguístico que o leitor traz para a tarefa...(Ferreiro, 2004, p. 83)

O leitor crítico, na verdade, é o leitor cooperativo, que reconstrói
o mundo a partir de um texto, não é apenas um decifrador de sinais,
mas mobiliza seus conhecimentos para dar coerência às suas possibilidades no texto; é produtivo, transforma-se em enunciador, sujeito do
processo de leitura e não objeto e, como tal, deve reconstruir o texto
com suas palavras, sintetizando e interpretando, percebendo os significados que se ocultam nas palavras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que de maneira geral qualquer atividade humana
praticada no ambiente em que vivemos pode levar a uma aprendizagem. Desde que nascemos estamos aprendendo e continuamos
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aprendendo à vida toda. As pessoas estão sempre aprendendo, em
casa, na rua, no trabalho, na escola, nas experiências da vida.
A aprendizagem da letra é vinculada de maneira direta com o
meio social, pois a consolidação dos conhecimentos depende dos
significados que eles carregam em relação à experiência social dos
alunos na família, na comunidade, no trabalho. O vínculo ensino-aprendizagem-meio social implica o grau de compreensão da leitura em relação as possibilidades reais dos alunos que são portadores das desvantagens sociais e culturais quando às exigências da escola.
O período que o aluno frequenta a escola espera-se que os
alunos adquiram progressivamente uma competência em relação à
linguagem que lhes possibilite resolver problemas da vida cotidiana.
Para que essa expectativa se concretize o ensino da leitura deverá organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de expandir
o uso da linguagem em instância privadas, sabendo assumir a palavra
e produzir textos tanto orais quanto escritos, utilizando diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade linguística, respeitando e
conhecendo as diferentes variedades linguísticas falado.
O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de
pela participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista,
partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento.
Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade
de garantir a todos seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos.
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INTRODUÇÃO
A escrita é uma tecnologia de comunicação, criada e desenvolvida historicamente nas sociedades humanas, que consiste em
marcas num suporte significando palavras ou ideias. Mesmo que,
habitualmente, a função central atribuída à escrita seja a de registro
de informações, não se pode negar sua relevância para a difusão de
informações e a construção de conhecimentos. O avanço das novas
tecnologias e as interações entre diferentes suportes (por exemplo, papel, tela) e linguagens (verbal ou não verbal) têm permitido, inclusive,
o aparecimento de formas coletivas de construção de textos, como é
exemplo a própria Wikipédia.
Pretende-se nesse artigo o aprofundamento sobre o verdadeiro
sentido da escrita, como inovação, tornando-o compreensível, aos que
se interessam pela educação como um direito de todos, que precisa
ser respeitado. Pretende-se, também demonstrar viabilidade da escrita
pela transformação geral da alfabetização, visando atender aos princípios deste novo modelo educacional. A escrita é uma proposta, um
ideal. Para que todas as pessoas possam participar em igualdade de
oportunidade. A prática da escrita se baseia em princípios diferentes
É imprescindível que pensemos sobre os vários casos delimitações da
escrita para favorecer o processo ensino-aprendizagem.
Sendo assim o sucesso da escrita decorre, portanto, das possibilidades de se conseguir processos significativos, por meio da adequação das práticas pedagógicas à diversidade dos aprendizes. E só
se consegue atingir esse sucesso, quando a escola assume que as
dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em
grande parte do modo como o ensino é ministrado, a aprendizagem é
concebida e avaliada.
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ORIGEM, DESENVOLVIMENTO E
EVOLUÇÃO DA ESCRITA
Os sistemas de escrita evoluíram de forma autônoma e não sofreram influências mútuas, ao menos em seus primórdios. Em geral, ao
longo da história e, principalmente nos seus primórdios, a escrita e a
sua interpretação ficavam restritas as camadas sociais dominantes: aos
sacerdotes e à nobreza, embora a escrita fenícia, tivesse fins essencialmente comerciais. A alfabetização somente se difundiu lentamente entre
camadas mais significativas das populações após a Idade Média.
O trabalho de escrever é árduo. Um texto para cativar o público
precisa, primeiramente, abordar um assunto que desperte a atenção
do leitor; por isso, a escolha do tema é muito importante. Em segundo
lugar, o texto deve estar bem escrito, ortográfica e gramaticalmente. E,
além disso, deve atingir as expectativas do leitor, fazendo com que ele
crie um vínculo com suas ideias e abordagens.
Outra característica necessária é ser coeso e coerente. Isto é,
um texto coeso é aquele que apresenta associação consistente entre
seus elementos formadores. Dessa forma, vemos que a coesão é a
costura entre uma ideia e outra dentro do texto, é ela quem estabelece
as relações entre as informações apresentadas e elencadas. Ao passo
que a coerência é a ligação desses elementos textuais. Nós percebemos logo quando um texto não é coerente, pois ele não conclui as
ideias apresentadas e as ligações entre as palavras são prejudicadas,
dificultando a compreensão da mensagem.
Assim, percebemos que para a construção de um texto não bastam apenas algumas ideias, é preciso cuidado na escolha do assunto,
do vocabulário e na construção das frases. Lembre-se, a função da escrita é comunicar, levar suas opiniões e seu pensamento ao leitor; assim,
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seu texto deve ser claro e objetivo, levando a informação de uma forma
que esclareça e não que cause dúvidas, sendo coerente e coeso.
Por isso, é de fundamental importância que, desde o início, a
alfabetização se dê num contexto de interação pela escrita. Por
razões idênticas, deveria ser banido da prática alfabetizadora todo e qualquer discurso (texto, frase, palavra, “exercício”)
que não esteja relacionado com a vida real ou o imaginário das
crianças, ou em outras palavras, que não esteja por elas carregado de sentido. (OLIVEIRA, 1998, pp. 70-71).

A INFLUÊNCIA DA FALA NA ESCRITA
O aluno ao ter um breve conhecimento da língua portuguesa
ensinada na escola comparando com linguagem que o mesmo utiliza no cotidiano chega ao entendimento que está aprendendo uma
língua que não é a sua parece ser uma língua estrangeira, pois cada
letra, vírgula ou pontuação, sendo trocada, ou alterada ou a falta delas, o emprego de gírias é considerado inadequado ou errado e seu
texto acaba cheio de marcas vermelhas. Assim, impor um modelo
de linguagem sem nenhum direito a apelação com exclusividade e
em substituição a linguagem que o aluno já domina, como se simplesmente nada dominasse, levando o mesmo ao desestímulo, consequentemente constituiu uma imagem da língua escrita como um
conjunto de formas dissociadas até mesmo oposta ás práticas cotidianas da língua falada por não se utilizar no meio social no qual está
inserido, concluindo ser a disciplina Língua Portuguesa muito difícil.
Pode-se dizer que a sociedade tem acesso restrito a linguagem culta. O indivíduo ao adentrar em uma escola ou até mesmo
na Academia é corrigido na maioria das vezes somente na escrita,
deixando de lado o aprimoramento da fala. Segundo afirmam Souza
e Guedes (2001, p. 152):
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O contexto imediatamente menos amplo e o da língua portuguesa – uma língua que não falamos mais em que por uma
questão de política cultural, temos de ler e escrever uma língua
que produziu um acervo de recursos expressivos para dar conta da relação que seus falantes estabeleceram historicamente
com o modo de vida e com a visão de mundo que herdaram
de seus antepassados e que legaram aos seus pósteros. Uma
língua que diferentemente da língua que falamos, tem frases
organizadas por sujeitos e predicado tem regras sintáticas de
concordância entre sujeito e predicado, entre os substantivos e
os determinativos e adjetivos que com ele formam um sintagma, tem regras morfossintáticas para os pronomes pessoais e
outras que as distinguem das regras de nossa fala.

O PAPEL DA ESCRITA NA
FORMAÇÃO DO SUJEITO
Se a princípio a escrita era utilizada somente para o registro de
informações importantes e era reservada a uma elite seleta, nos dias
de hoje seu papel é completamente diferente e é pré-requisito básico
na formação do ser. O papel da escrita na formação do sujeito é muito
mais profundo do que se pensa. É a porta de entrada para a cultura,
saber tecnológico, científico, erudito, etc.
Consideremos a interferência desses dois fatores – a influência das ciências linguísticas e a concepção psicogenética da
aprendizagem da escrita – em duas faces do processo ensino
e aprendizagem da língua escrita, aqui destacadas para fins
de melhor clareza da exposição, já que não representam momentos sucessivos, mas contemporâneos, não são processos
independentes, mas inseparáveis: uma face é a aquisição do
sistema de escrita [...]; a outra face é a ‘utilização’ do sistema
de escrita para interação social, isto é, o desenvolvimento de
habilidades de produzir textos. (SOARES, 1999, p. 52).

Além de sua função básica utilizada no dia-a-dia, como ler nome
de ruas, de ônibus, consultar listas, telefones, rótulos de produtos,
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revistas, jornais. A leitura também é um meio de comunicação entre
as pessoas é através dela que as pessoas se comunicam por cartas,
e-mails, telegramas, etc. Sem um conhecimento básico da leitura e da
escrita o indivíduo fica fadado ao trabalho braçal (sem desmerecer este
tipo de emprego, que é tão digno quanto todos outros), que é temor da
maioria dos pais atualmente. A escrita é um fator eliminatório na hora
da busca por qualquer emprego.
Até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática
escolar, em relação ao papel fundamental que ela desempenha
no desenvolvimento cultural da criança. Ensina-se as crianças a
desenhar letras e a construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de
ler o que está escrito que acaba-se obscurecendo a linguagem
como tal (VIGOTSKI,1998, p. 139).

Saber decodificar o código escrito, ou seja, ler é muito mais
que atribuir significados a palavras isoladas, resumindo-se a um processo mecânico. O ato de saber ler como patamar para atingir o
sucesso implica em construir conhecimento, gerar reflexões e desenvolver uma consciência crítica sobre o que é lido. É através da
leitura e interpretação de textos que se compreendem os direitos e
os deveres reservados às pessoas dentro da sociedade, que é possível apropriar-se de bens culturais, que se preserva e dissemina-se
a história e os hábitos de um povo ou povos e como consequência, é
também através da escrita e da leitura que são transmitidos valores,
sociais, morais e culturais de uma geração a outra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo exposto este trabalho resultará em uma valiosa contribuição
para os professores possibilitando uma reflexão em sua prática pedagógica, levando os mesmos a repensarem e ampliarem conhecimentos
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por meio de orientações sócio-educativas, promovendo o bem estar e a
valorização do ser humano e suas capacidades com aceitação das diferenças individuais aprendendo por meio da cooperação e integração.
O desafio com a escrita e a interpretação do mundo precisa ser
assumido e abraçado por todos os educadores juntamente com parcerias, sejam com os pais, comunidade, entidades de órgãos governamentais e ações sociais. É um compromisso inadiável principalmente
das escolas, pois a educação é um dos fatores do desenvolvimento
econômico e social. Trata-se de uma tarefa possível de ser realizada,
mas é impossível de se efetivar por meio de modelos tradicionais de
organização do sistema escolar. Sem uma boa escrita e leitura o aluno
não participa do mundo.
Torna-se necessário redefinir e colocar em ações novas alternativas e práticas pedagógicas, que favoreçam a todos os alunos, o que
implica na atualização e desenvolvimento de conceitos e em aplicações
educacionais compatíveis com esse grande desafio, elaborando um
currículo escolar que reflita o meio social e cultural em que se insere.
Conclui-se que a aprendizagem da escrita solicita uma opção
metodológica pelo próprio professor. Então, é de fundamental importância que a escola ensine aos alunos, não somente o aspecto formal da escrita, mas também como fazer bom uso dela e o porquê da
sua importância. Os professores (sejam eles de qualquer disciplina,
uma vez que a escrita e leitura são o canal principal da aquisição do
conhecimento) devem estimular os alunos a compreender textos, interpretá-los, e a levantar hipóteses sobre eles. Além disso, deve -se
incentivar os alunos a usar a criatividade e desenvolver seus próprios
textos, sejam eles sobre qualquer assunto. Somente desta maneira o
aprendizado da escrita se dá por completo e funciona como alavanca
para o sucesso em diversas áreas e desta maneira não se torna um
processo maçante, mecânico e sem propósito.
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INTRODUÇÃO
A aprendizagem é formada por etapas, nunca estará pronta,
mas sempre sendo adquirida/construídas. Baseando-se nessa premissa esta pesquisa vem ressaltar as primeiras etapas da alfabetização.
Em busca de sempre aperfeiçoar as produções criadas pelas
crianças é importante o estímulo não só dentro de sala de aula, mas
também a colaboração dos pais para que deixem em contato com as
crianças materiais que possibilitem a criação e exploração das mesmas no início da construção da sua alfabetização.
Mesmo antes de serem inseridas ao cotidiano escolar, as crianças já possuem conhecimentos pois possuem contatos com livros,
revistas, lápis e papel dando assim, início ao seu processo de alfabetização que dará sequência dentro da sala de aula no futuro.
Pensar em como ocorre o processo de alfabetização é o objetivo
central dessa pesquisa e, apresentaremos através de texto e imagens
como ocorre o processo de alfabetização que vão desde as garatujas
a formação das palavras. As fases da alfabetização são: as garatujas
que se desenvolvem em outras três pequenas fases.
Este trabalho também busca, de forma simples, ressaltar a importância do trabalho em conjunto entre família e escola. Buscando,
juntos, traçarem o melhor caminho para o desenvolvimento intelectual
das crianças. A pesquisa utilizada será de caráter exploratório, desenvolvendo resultados através pesquisas bibliográficas.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA ESCRITA
Para adquirir uma escrita correta, é necessário compreender que o
caminho a percorrer será longo e que, possui alguns processos. A criança passará por fases de aprendizagem até alcançar o resultado final.
As crianças quando adentram em sala de aula é importante
o processor realizar um diagnóstico para descobrir em qual fase de
aprendizagem ele se encontra, pois em uma única sala encontram-se
alunos em níveis diferentes.
Desta forma, através desta pesquisa é possível conhecer quais
são as fases e quais são as suas características dentro do processo
de alfabetação.

AS FASES DA APRENDIZAGEM
Por muitos anos o ensino baseou-se em que apenas o professor era o detentor de conhecimento e tinha a função de transmiti-los
para os alunos. Porém estudos foram sendo desenvolvidos. Focando
no processo de alfabetização e letramento a psicolinguística argentina
Emília Ferreiro merece destaque, pois ela desvendou os mecanismos
em que as crianças desenvolvem a leitura e escrita.

AS GARATUJAS
As crianças, quando em seu primeiro contato com lápis e papel, elas fazem a sua primeira garatuja que, para muitos não passam
de um simples rabisco sem significado algum, porém, ao decorrer
dos estudos descobriu-se que esta é de extrema importância no de-
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senvolver da aprendizagem das crianças. Partindo dela os primeiros
modelos de escritas primárias.
O desenho, muito explorado na educação infantil, tem como função pôr no papel os pensamentos e anseios das crianças. Desenhos
esses, intitulados de garatujas. Garatujas são as primeiras expressões
das crianças, se iniciam de forma desorganizada e no decorrer de suas
aperfeiçoes vão mudando de fase de acordo com o seu processo de alfabetização. Sendo elas garatujas desordenadas, garatujas controladas.
As garatujas desordenadas são os primeiros rabiscos onde a
criança não está controlando o que está fazendo com as mãos, está
apenas fazendo movimentos de vai e vem, sem destinar a esses traços
uma qualidade. Eles podem variar de tamanho de acordo com os movimentos realizados pela criança, porém, serão rabiscos repetitivos até
a mesma dominar melhor o desembolar de seus braços e músculos.
A segunda fase são as garatujas controladas onde as crianças
já possuem um controle melhor sob os seus desenhos. Os desenhos
não terão muitos aspectos diferentes dos primeiros, porém para as
crianças será um enorme passo na construção dos seus conhecimentos. Neste período, o entusiasmo dos pequenos criadores aumentará,
pois, seus desenhos estarão começando a criar formas, a fazer sentido
em sua visão. Neste momento eles estarão iniciando o período de dominação da sua capacidade motora.
A terceira fase são as garatujas nomeadas onde as crianças
passam a intitular as suas ilustrações. É importante compreender que
as crianças nomeiam baseando-se na sua imaginação e não que será
possível olhar para o desenho e identificar sem a explicação da criança. Os desenhos não possuem grandes diferenças dos modelos anteriores, mas é fácil identificar o melhor domínio sobre a sua motricidade.
Nesta fase a identificação pode ocorrer antes de começar o desenho,
onde a criança avisa o que será desenhado ou até mesmo após o
mesmo estar pronto e ela idêntica o que está ilustrado no papel.
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É possível perceber que há uma explicação no desenho, mostrando o que cada imagem representa. Aos olhos do adulto não é possível identificar sem que haja a explicação da criança.
Esses são as fases das garatujas, os primeiros contatos das
crianças com os traços. São, a primeiro impacto, apenas pequenos
rabiscos, mas, pode-se compreender que são apenas os primeiros
passos para as aprendizagens seguintes. A partir de agora o trabalho
tem como foco de estudo as fases da escrita.

PRÉ-SILÁBICA
A fase pré-silábica corresponde ao período logo após as garatujas e onde as letras e palavras começam a fazer sentido, porém
eles ainda não entendem como devem escrever de forma correta, limitando a quantidade de letras, traços, características. Neste período,
as crianças se baseiam na forma oral, ou seja, no momento em que
escrevem eles cortam algumas letras, baseando-se apenas no som ao
pronunciar a mesma palavra.
É possível perceber que neste momento, as crianças já conseguem fazer as letras, mas as escreve em ordem diferentes. Escrevem
a forma em que acreditam que está correto.

SILÁBICA
Nesta fase as crianças já demonstram uma escrita um pouco
mais avançada, estabelecendo algumas conexões entre a forma da
escrita e o usa dela em contexto oral. Porém ainda é possível notar
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que desconsideram algumas letras na formação da palavra. De acordo
com SANTOS (2016) apud FERREIRO e TEBEROSKY (1999,p. 202):
“As considerações dos aspectos sonoros da linguagem representam um processo evolutivo. As estratégias usadas pelas
crianças são atribuídas a cada letra ou marca escrita, registrando uma sílaba falada. É este argumento que explica a etapa
Silábica. As crianças demonstram conhecer o valor sonoro convencional das letras sem considerar o valor sonoro convencional ou a qualidade das suas grafias”.

Através da ilustração é possível perceber que há pequenas conexões entra e forma com que as palavras foram escritas e a forma
com que o som sai da boca ao pronunciá-las.

SILÁBICA-ALFABÉTICA
Nesta fase as crianças já conseguem perceber que precisam de
mais letras para formar palavras, entendem melhor os sons quando as
pronunciam. Porém ainda não as escreve de forma correta, pois estão
entre a fase silábica e a alfabética.
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ALFABÉTICA
Nesta fase as crianças já possuem mais segurança na escrita,
compreendendo melhor que a fonética e escrita caminham lado a lado.
Dessa forma as palavras já possuem aspectos mais semelhantes a
forma correta.
Cada processo na alfabetização significa grandes conquistas e
grandes resultados na formação de cidadãos letrados. A fase alfabética caracteriza-se pela escrita das palavras em sua forma completa, o
processo final da codificação das letras/palavras.
É necessário salientar que a alfabetização vai além da decodificação das palavras. No processo de alfabetização é de grande importância frisar que as letras do alfabeto são a representação sonora
de cada uma.
O valor sonoro deve ser explorado nas escolas pois através deles os alunos atingem melhor compreensão do que está estudando e
não fixe apenas na grafia das palavras. Este método é chamado de
método fonético.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta pesquisa pode-se concluir que a escrita passa
por diversas fases, e o professor deve encontrar formas de estimular
os alunos a estarem sempre em construção. É necessário ponderar
também que, tudo que a criança produz tem valor. Nada está errado,
tudo faz parte de um processo para a obtenção do resultado final.
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Cada criança possui formas e tempos diferentes para se desenvolver, e é por isso que neste momento o professor deve exercer ainda
mais a sua função de mediador, pois em uma sala há crianças que se
encontram em fases distintas de aprendizagem.
Além de mediador o professor deve ser influenciador para que,
as crianças que possuam algum tipo de dificuldade em todo esse processo, saibam ter paciência e conhecer a importância de não desistir
em meio as primeiras dificuldades em avançar pelas fases.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo, objetivou analisar os desafios e dilemas enfrentados pelos estudantes do Ensino Fundamental II, quanto ao domínio da leitura e escrita. Descobrir de onde decorrem as fragilidades
e propor uma intervenção social. É especialmente, no Ensino Superior
que, essas fragilidades, se apresentam com mais nitidez, por isso, a
relevância do estudo em voga para um protagonismo de verdade dos
estudantes campesinos.
Neste momento, a reflexão sobre a importância do papel da escrita na Educação Básica é relevante e a formação continuada será umas
das contribuições desta pesquisa. Dessa forma, o objetivo geral é oportunizar uma formação coerente aos estudantes do Ensino Fundamental
II, das escolas campesina, para que eles tenham uma aprendizagem da
língua materna de forma produtiva para que esse impacto seja refletido
na Educação superior, tanto na leitura, como na escrita acadêmica.
Para tanto, foi utilizado como metodologia a pesquisa bibliográfica onde se dialogou com os referenciais teóricos elencados sobre a importância de um estudo voltado para realidade dos estudantes da área
campesinas e os dilemas e desafios que demandam de tal localidade.
A partir da análise dos diálogos travado com os autores foi possível entender o conceito de desigualdade e exclusão e de como tratar desses aspectos em sala de aula. O quanto for possível unir o conhecimento
científico ao contexto da realidade do estudante, a fim de que os conteúdos possam se voltar ao cotidiano deles e façam sentido para estes.
Enfim, por meio de todo o estudo realizado foi possível confirmar
que a Educação do Campo, por meio do empoderamento da leitura e
escrita pode resgatar o interesse dos estudantes campesino na aquisição da produção produtiva. A formação continuada dos professores
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pode auxiliar e fomentar o processo educacional para obter uma educação mais interativa, dinâmica e construtivista.
No final de 2005, oriunda do Rio de Janeiro, vim para o estado do
Espírito Santo, precisamente para Venda Nova do Imigrante onde resido.
Em Venda Nova, tive a oportunidade de trabalhar nas redes: Municipal e
Estadual, como professora de Português do sexto ao nono ano, no ano
de 2006 e 2007. Já, no ano de 2008, 2009 e 2010 trabalhei com o Ensino
Médio, em Domingos Martins, onde também participei do grupo que elaborou as Sequências Didáticas para o Ensino Médio em nível de Estado.
Também concomitante a isso, no ano de 2009, tive a oportunidade de trabalhar na faculdade particular, com a disciplina de Leitura e
Produção Textual para o primeiro período do curso de Pedagogia, pois
sou especialista nesta disciplina.
Daí parte a inquietação para as proposições que serão elencadas
neste trabalho, pois ao me deparar com os alunos oriundo do Ensino
médio da nossa cidade e entorno, pude constatar uma triste realidade,
a maioria dos alunos vinham defasados na leitura e principalmente na
escrita. Um questionamento surge: como pode um aluno passar doze
anos na escola e chegar ao ensino superior com excessiva defasagem
na escrita? Procurei fazer um trabalho voltado para o aprimoramento da
escrita dos referidos alunos, mas agora a “luta” era contra o tempo.
No ano seguinte, primeiro semestre trabalhei com a disciplina de
Aprofundamento Diversificado de Estudos com o sétimo período, como
consolidação do aprendizado dos alunos surgiu a oportunidade de planejarmos uma Revista Pedagógica elaborada pelos alunos e orientada
por mim. A revista serviria   de suporte ao professor em sala de aula.
Desta forma, àquela inquietação que ocorreu enquanto professora universitária continua latente em mim. Hoje, ministro a disciplina
de Língua Portuguesa, justamente para alunos que irão cursar o En-
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sino Médio e em grande parte o Ensino Superior e as questões ainda
permeiam os meus pensamentos: que alunos estão saindo de minhas
mãos para o Ensino Médio e consequentemente Superior? Quanto a
minhas práxis o que pode ser aprimorado? Que valores estão ideologicamente inseridos nas minhas propostas? Como vejo o sujeito de
direito, estudante? Tenho utilizado a dialética para propor um conteúdo
voltado a realidade histórica – social do educando? Que mudanças
preciso fazer para abordar os temas concernentes ao ensino e aprendizagem da leitura e produção textual de forma a buscar do estudante
o protagonismo na aquisição do conhecimento e prática do que tem
aprendido? Essas questões norteadoras irão conduzir a pesquisa e
indicarão uma intervenção social para o lócus discutido.
Daí parte a inquietação para as proposições que serão elencadas neste trabalho, pois ao me deparar com os alunos oriundo do
Ensino médio da nossa cidade e entorno, pude constatar uma triste
realidade, a maioria dos alunos vinham defasados na leitura e principalmente na escrita.
Um questionamento surge: como pode um aluno passar doze
anos na escola e chegar ao ensino superior com excessiva defasagem
na escrita? Procurei fazer um trabalho voltado para o aprimoramento
da escrita dos referidos alunos, mas agora a “luta” era contra o tempo.
Como em sala de aula, professora de Língua Portuguesa poderei trabalhar estas fragilidades de forma amenizar esse problema?
Então os objetivos serão: Identificar a fragilidade que têm levado
estudantes a não dominarem a língua escrita no processo educativo.
Elevar o ensino produtivo da Língua Portuguesa quanto ao uso moderno de maneira mais eficiente, sem alterar padrões que os estudantes
adquiriram, mas aumentar os recursos que possuem e que tenham ao
seu dispor potencialidade de sua língua, em todas as diversidades.
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Aprimorar a leitura e produção dos estudantes das escolas do
campo, a fim de que eles tenham novas habilidades do uso da língua e
ensino produtivo no desenvolvimento e domínio da norma padrão e da
variante escrita da língua. Possibilitar aos estudantes o uso da variedade escrita produtiva que os sirva em qualquer contexto que estiverem.
Então, esta pesquisa justifica-se, por conta da importância do
ler e produzir na sociedade contemporânea em que o acesso as oportunidades de trabalhos e estudos ainda se dão pela forma escrita,
como um dos meios de avaliação para ascensão social. Após as análises de todos os pressupostos citados acima em que se percebe que
a comunicação humana se dá por dois vieses: a fala e escrita, onde a
escrita diante da proposta acadêmica em geral, assume um importante papel. Ao estudante é inquirido que se comunique por escrito e daí
surge os problemas estruturais da escrita para muitos deles.
A partir da problemática apontada nesta pesquisa e após entender as diversas metodologias. Precisa-se escolher o método. O conhecimento leva ao amadurecimento e o convívio com a problemática nos
faz ter um olhar para o método que melhor atenderá as expectativas
de levantar o problema, conviver com ele e possivelmente pensar em
alternativas para a solução dele.
Diante do exposto a abordagem será histórico-dialética, pois
trata da compreensão da realidade com as suas múltiplas faces e
concomitantemente trata também de uma realidade específica, a
considera também como parte de uma totalidade que precisa ser
compreendida, com as suas múltiplas relações.
O artigo em questão estrutura-se em um capítulo, apresentando-se o porquê da Educação do Campo baseado em dois autores,
além da evolução, importância dela para a sociedade. Também é abordado o diálogo com Boaventura que debate a importância de uma
educação produtiva para o sujeito de direito, o homem, mulher, jovens
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e crianças campesinas que menciona a importância dessa dinamicidade para a humanização deles. Além de descrever o quão decisivo é
um olhar mais atento para essa população.

O PORQUÊ DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
De acordo com Caldart (2011, p. 21),
Há uma tendência dominante em nosso país, marcado por exclusões e desigualdades, de considerar a maioria da população
que vive no campo como parte atrasada e fora de lugar no almejado projeto de modernidade. No modelo de desenvolvimento,
que vê o Brasil apenas como mais um mercado emergente, predominantemente urbano, camponeses e indígenas são vistos
como espécies em extinção.

A partir do pressuposto que uma comunidade corra o risco de
ser extinta, surge então a necessidade de lutas e essas lutas precisam
ser compartilhada com todos, a fim de refletir no modo como as políticas públicas têm cuidado desta extinção. Então, no Mestrado profissional em Educação essas discussões têm sido conduzidas em cada
disciplina na busca de dialogar com autores que tratem de tais fragilidades e após as discussões sobre cidadania, direito e desigualdade
podemos até ensaiar uma possível resposta para a pergunta acima.
Um autor base para essas discussões e Boaventura de Sousa
Santos (2002), pois de acordo com ele a desigualdade e exclusão têm
hoje um significado singular; deixar de lado as questões sociais que
são princípios emancipatórios. Ele explícita que desigualdade e exclusão” como princípios regulatórios” não propõe o diálogo com o sujeito
de direito , levando-o a não emancipar-se .
Então, diante de uma sociedade ex - colonizada, em que o sujeito tem seus direitos cercilhados, surge a necessidade de políticas
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sociais que atendam de fato a esta desigualdade e exclusão, por isso,
o tema do capítulo vem de encontro com esses sujeitos sociais de
direito que estão esquecidos em suas peculiaridades.
Em seu livro “A gramática do tempo”, Boaventura (2006), expõe
a diferença entre o sistema de desigualdade e exclusão. Àquele se dá
pela subordinação enquanto este pela própria exclusão. A desigualdade acontece hierarquicamente, isto é, quem está “em baixo está dentro
e sua presença é indispensável, já a exclusão se apresenta de forma
hierárquica também, mas o que rege esse sistema é a segregação”.
Nesses dois sistemas há uma hierarquização e neles estão presentes todas as classes sociais. Karl Marx (1970) esclarece que:
A relação capital/trabalho é o grande princípio da integração
social na sociedade capitalista, uma integração que assenta na
desigualdade entre o capital e o tra6alho, uma desigualdade
classista baseada na exploração. (SANTOS,2007, p. 280).

Em se tratando do sistema de desigualdade Marx é um dos
que discute com veemência esse sistema. Outro autor que se coloca
diante do sistema de exclusão é Foucault (1977,1980), que discuti
como ela se constrói.
Boaventura deixa de lado o fenômeno que acontece com o sistema de desigualdade o que ele chama de “um fenômeno sócio- econômico”, e a exclusão é sobretudo um fenômeno cultural e social, um
fenômeno de civilização.
Fica claro nesses discursos que a exclusão social está dentro
da desigualdade e essa visão desloca o conceito de desigualdade
para além da pobreza e insere o diálogo para o âmbito de direito dessas classes e de políticas públicas. Elevando esses sujeitos de direito
como diz Arroyo “a uma nova exigência do sistema agora produtivo”.
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Em realidade, o que se busca ao estudar a construção da educação do campo é a manutenção que o capitalismo procura perpetuar
em relação a estes sujeitos de direito que buscam a emancipação,
pois se reconhecem nos movimentos de lutas instaurados.
Estes movimentos são de resistência, pois o capitalismo busca
“estabelecer mecanismos”
Estabelece mecanismo que permitem controlar ou manter
dentro de certos limites esses processos. Mecanismo que,
pelo menos, impedem que caia com demasia a frequência
na desigualdade extrema ou na exclusão segregação extrema
(SANTOS, 2006, p. 282).

Pode-se perceber que para o sistema capitalista é muito cômodo manter os menos favorecidos debaixo de sua tutela. Essa relação
de dominação levaram os sujeitos de direito a lutarem e resistirem a
tal situação.
Boaventura coloca que a desigualdade e exclusão existiu
desde sempre e se procura mantê-las no limite, isto é, controladas.
Diante de tais fatos como fica então a “sociedade” campesina? Boaventura diz que “o trabalho perde a eficácia como mecanismo de
desigualdade para passar a ser um mecanismo de reinserção, num
sistema de exclusão” (SANTOS, 2006, p. 298).
Boaventura usa o pensamento abissal para tratar do visível e
invisível. O que ele chama de visibilizados e invisibilidades. Em um sistema de desigualdade de acordo com ele “ o grau extremo de exclusão
é o extermínio. O grau extremo da desigualdade é a escravatura.” Tem-se que enxergar todos os sujeitos como sujeitos de direito. Boaventura
ressalta ainda de que “ o modo como leio as pessoas implica no modo
como trabalho com elas. ”
O dispositivo ideológico da gestão da desigualdade é o que
o autor chama de “universalismo”, em seu livro “Renovar a Teoria
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Crítica e reinventar a emancipação social” (2007). De acordo com
Boaventura se divide em dois: o universalismo anti-diferencialista que
opera pela negação das diferenças e universalismo diferencialista
que opera pela obstinação das diferenças.
O Universalismo anti-direrencialista de acordo com Santos
(2007) só permite comparações simples. Para este tudo o que é muito
diferente é excluído. Descaracteriza assim, diferenças e identidades.
Já o Universalismo diferencialista de acordo com o mesmo torna incomparável as diferenças pela ausência de critérios transculturais.
Há aqui, um excesso de diferenças. Como fica o panorama social
diante dos processos de desigualdades e exclusões? Atualmente temos
uma discrepância na relação experiências e expectativas. As expectativas para a grande maioria da população mundial não são tão positivas
que as experiências correntes, ao contrário, tornam-se mais negativas.
Então de acordo com Boaventura temos: problemas modernos
sem soluções modernas. Hoje, vive-se um grande dilema que é a discrepância entre a teoria e a prática social.
Para uma teoria cega, a prática social é invisível; para uma prática cega, a teoria social é irrelevante. E essa é uma situação
que temos de atravessar se tentamos entrar no âmbito da articulação entre os movimentos sociais. (SANTOS, 2007, p. 20).

Os desperdícios de experiências e conhecimentos geram essas
teorias cegas, pois o saber do outro não é o meu saber, por isso, para
que valorizá-lo? Aqui ocorre a desvalorização da vontade de transformação social. Estamos diante de um grande problema diante da
desvalorização da vontade como podemos transformar a sociedade?
Com intensificar à vontade? Boaventura afirma que “não há condições
objetivas se a vontade é forte.” Ele então faz uma distinção entre ação
rebelde e ação conformista.
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Santos coloca em voga que as a ações “rebeldes” é o caminho
para ações transformadoras e emancipatórias, pois promove no sujeito a vontade de resistir. Ele defende a ideia de aliar o conhecimento
científico ao conhecimento cotidiano do sujeito e este ao compreender
seu papel frente a essa nova invenção se torna emancipado rompendo
assim com o conhecimento puramente científico, se colocando frente
a um conhecimento emancipatório.
Boaventura diz que “será melhor criar subjetividades rebeldes
a ficar discutindo os conceitos de estrutura e ação a vida toda.” Boaventura chama isso de dupla ruptura epistemológica. Ele expõe que o
senso comum como uma epistemologia “racha”, em sua posição entra
a ciência que na pós-modernidade se “quebra”, voltando a valorizar o
saber cotidiano, isto é, o senso comum.
O autor confere este como “sensocomunização da ciência”.
Esse senso cria o que o autor chama da “razão indolente” que é uma
razão preguiçosa. É uma racionalidade que não se exerce muito, pois
não tem necessidade de exercitar bastante.
Ela de acordo com o autor “se considera única, exclusiva e
que não se exercita o suficiente para poder ver a riqueza inesgotável
do mundo.” A razão indolente acaba por produzir o lado invisível da
sociedade, linha abissal, como vimos anteriormente.
A razão indolente se divide em duas partes: razão metonímica
que toma a parte pelo todo e a razão proléptica que é conhecer o fim
da situação sem querer contá-lo, futuro. O que Boaventura propõe então é expandir o presente e contrair o futuro. Ampliar o presente para
incluir nele mais experiências, e contrair o futuro para prepará-lo. [...]
“Nossa racionalidade se baseia na ideia da transformação do real, mas
não na compreensão do real.” (p.27 e 28). Vimemos em um tempo diz
Boaventura “que temos perguntas fortes e respostas fracas”.
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A resposta precisa ser polifônica, que promova discussão, pois
não há resposta única. Precisamos lançar o olhar a realidade social de
cada indivíduo, pois são essas realidades que proporão a valorização
do presente e uma possível intervenção no futuro.
Necessita-se valorizar todos os saberes produzidos. O que
Boaventura chama de saberes alternativos. Então, Boaventura traz a
Ecologia dos Saberes que é a ciência de saber dialogar com o saber
laico, com o saber popular, com o saber indígena, com o saber das
populações urbanas marginais e com o saber camponês.
Desses saberes destaco o saber da produtividade que em realidade dialoga com o meu estudo no mestrado por tratar da recuperação e valorização dos sistemas alternativos de produções, das organizações econômicas populares, das cooperativas operárias, das
empresas autogestionadas, de economia solidária que a ortodoxia
produtivista capitalista ocultou ou desacreditou.
Pensando em tudo isso Boaventura aposta na ideia de tradução:
Assim, o trabalho de tradução incide tanto sobre os saberes
como sobre as práticas e os seus agentes. A tradução entre
saberes assume a forma de uma hermenêutica diatópica, que
consiste no trabalho de interpretação entre duas ou mais culturas com vistas a identificar as diferentes respostas que fornecem para elas. Nesse sentido, a escola deveria atuar como um
espaço de incremento da produtividade dialógica transcultural.
Nesse sentido, o currículo escolar e, nele, o livro didático, as
preleções dos professores e professoras, etc. podem funcionar
produzindo um espaço do outro sempre ocupado pela ideia fixa
estereotipada (violento, sujo, desordenado, mal-educado, etc.),
desconhecendo e desconsiderando a ambivalência das posições e dos entre lugares nos quais todos nós estamos situados.
Importa, assim, pensar o currículo escolar a partir dos processos e produtos que estão em circulação nas práticas discursivas engendradas no trato da questão da diferença no cotidiano
escolar (CARVALHO, 2006, p. 8).
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É preciso de acordo com o autor criar inteligibilidade sem desconstruir a diversidade. Tradução é um processo pelo qual vamos
criando e dando sentido a um mundo que não tem realmente um
sentido único, porque é um sentido de todos nós. Então onde entra
nestas discussões a leitura e escrita na Educação do Campo? Sobre
elas, leitura e escrita, usaremos algumas reflexões do autor Phillippe
Meirieu (2005). Ele coloca que:
Uma coisa é ser pesquisador e esporadicamente ir à escola
para ouvir os educandos, professor e o ambiente. Outra coisa
é você vê-se como professor confrontando dia a dia com os
alunos em sala de aula e manter-se fiel durante o ano escolar as
suas convicções (MEIRIEU,2005, p. 9-10).

A tensão de acordo com Meirieu é a marca ideológica, pois é
preciso forjar, de acordo com o autor um pensamento com os estudantes sobre como conhecimento os incluir ou os excluir da vida em
sociedade. Na escola, há estudantes contraditórios, por isso ela não
pode ser excludente. São justamente as contradições que mostram
outras perspectivas e métodos.
Ele ressalta também que a leitura e escrita são direitos dos estudantes, pois ela cria um vínculo social. A escola exerce de acordo com
o autor uma função social importantíssima. A escola é uma instituição
aberta a todos. Para ele uma escola que exclui não é uma escola.
A partir da importância que se tem de como a escola deva cumprir seu papel frente a necessidade do sujeito de se comunicar produtivamente através da escrita é que nos debruçamos nesta pesquisa.

S U M Á R I O

299

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois das discussões propostas embasadas nas considerações de Boaventura de Sousa Santos e Phillippe Meirieu trazem reflexões essenciais para se pensar sobre as lutas que travadas no campo
e seus direitos que são por vezes cercilhados.
O autor Boaventura defende que o conhecimento abissal precisa ser reparado e que há necessidade de trazer os sujeitos invisíveis
para serem sujeitos de suas práxis ele coloca também a valorização
dos saberes diversos dentro da dimensão política e epistemológica,
da prática e da teoria.
Sendo assim, a ciência e o conhecimento devem “andar juntos”
para a construção de uma sociedade emancipada. Escolher essa posição promoverá um sujeito que terá vez e voz.
Ele também ressalta a valorização do multiculturalismo o qual
visa valorizar os grupos sociais e culturais que ficaram esquecidos e
quase extintos pela lógica da ciência moderna dominante. Daí a importância da ecologia dos saberes por ele tão bem colocada e discutida.
Valorizando assim o sujeito e sua essência. Com Phillippe Meirieu podemos observar seu contexto de pesquisa e aprender a valorizar o sujeito em seu cotidiano. Dele também vem o “poder’ da leitura
e escrita em que o mesmo ressalta ser elas um direito dos estudantes,
pois cria com estes um vínculo social.
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INTRODUÇÃO
O gestor escolar precisa ser capacitado para gerenciar uma escola
e seus colaboradores. Precisa saber comunicar, cobrar e incentivar, não
apenas gerir, mas demonstrar sua preocupação com o bom funcionamento da escola e bem estar dos alunos, colaboradores e comunidade.
Desta forma, a destreza do gestor para estas questões poderá
interferir sobre o desempenho de seu pessoal. Na visão de Lück (2005),
é imprescindível o processo de consultoria como via para a atuação do
gestor e demais profissionais da escola, pois é através dela que haverá
um consenso das ideias, opiniões e informações sobre determinada
problemática. Para tal, o gestor deverá estar aberto as novas ideias,
opiniões e proposta de resolução dos problemas referentes a escola.
A administração, a supervisão Pedagógica e a Orientação educacional formam um trio decisivo no processo educativo tendo em
vista que toda a influencia e liderança sobre as ações planejadas e
desenvolvidas na escola dependem sobre maneira da articulação dos
membros que ocupam essas posições.
O tema escolhido para esse artigo foi especificidades no trabalho
de gestão no ambiente escola, tendo em vista a importância de uma
gestão escolar, com base nas pesquisas realizadas em livros de autores
como Vasconcelos e Luck, entre outras revistas eletrônicas e artigos.
Neste trabalho vai ser explanado sobre as funções, formação,
e atribuições do(os) supervisão, gestor (diretor), e orientador educacional dentro da escola. O objetivo geral desse artigo e compreender
como funciona a gestão de uma escola, como a escola e administrada
em suas diversas área.
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Uma escola precisa ser coordenada e supervisionada, a administração e de suma importância, a administração escolar engloba o planejar, coordenar, melhorar a prática concreta com o intuito de contribuir para
a qualidade e avanços pertinentes ao ato de administrar, Segundo Paro
(1996), a administração é a utilização de recursos para que se realizem
ações de fins determinado. A administração não depende do trabalho
individual, mas, sim, do esforço coletivo. Assim sendo esse artigo pode
auxiliar os recém formados em pedagogia a entender esse universo.
A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho acadêmico lançou-se mão de pesquisa bibliográfica, respaldada em livros,
artigos e materiais publicados na internet. Esse estudo visa compreender as representações sociais de um grupo de gestores escolares.

GESTÃO ESCOLAR
A escola tem como objetivo prepara o aluno para a formação de
um indivíduo, para viver em uma sociedade sólida.
“todo o ser humano deve ser preparado, especialmente graças
á educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízes
de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas
diferentes circunstâncias da vida”. (DELORS, 1998, p. 99).

A educação deve contribuir para o desenvolvimento das pessoas em geral como: corpo, mente, espírito, saúde, emoção, pensamento, conhecimento, expressão entre outras coisas para a formação
do sujeito, uma formação homogênea e integral para a construção de
uma sociedade.
Mas que preparar as crianças para uma dada sociedade, o problema será, então, fornecer-lhes constantemente forças e referências intelectuais que lhe permitam compreender o mundo
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que as rodeia e comportar-se nele como atores responsáveis
e justos. Mas do que nunca educação a educação parece ter
como papel essencial conferir a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que necessitam para desenvolver os seus talentos
e permanecerem tanto quanto possível, danos do seu próprio
destino. (DELORS, 1998, p. 99).

A educação é o processo de desenvolvimento da capacidade
física intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando
á sua melhor integração individual e social. O Supervisor pedagógico
para exercer seu papel, necessita compreender o conceito de educação , bem como seus propósitos e objetivos.
Para Paulo Freire (1982), a educação não deve ser uma mera
transmissora de informações, mas criar possibilidades do educando
construir o seu próprio conhecimento. Essa tem, portanto, caráter permanente. Estamos nos educando a todo o momento.
Para uma ação supervisionada é necessário que o profissional
seja conhecedor dos objetivos que regem a educação básica, campo
na qual vai atuar, seja no Ensino Fundamental e médio.
Uma escola precisa ser coordenada e supervisionada, a administração e de suma importância, a administração escolar engloba o
planejar, coordenar, melhorar a prática concreta com o intuito de contribuir para a qualidade e avanços pertinentes ao ato de administrar ,
Segundo Paro (1996), a administração é a utilização de recursos para
que se realizam ações de fins determinado. A administração não depende do trabalho individual, mas, sim, do esforço coletivo.
A atividade administrativa é uma atividade grupal, as situações
simples, nas quais um homem executa e planeja o seu próprio
trabalho, lhes são familiares, porém, á medida que essa tarefa
se expande até o ponto em que se faz necessário o esforço de
numerosas pessoas para leva-la a cabo, a simplicidades desaparece, tornando necessário desenvolver processos especiais
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para aplicação do esforço organizado em proveito da tarefa do
grupo. Chiavenato (1979, p.179).

Os gestores escolares são os profissionais responsáveis pelo bom
andamento da escola. Escola precisa de atualidades, apresenta cada
vez mais desafios e responsabilidades no pensar, no decidir e no agir de
seus gestores. Diante dos desafios contemporâneos, estes profissionais
necessitam estar preparados em sua atuação democrática e competente, já que deles depende a coordenação sociopolítica da escola.
As competências essenciais ao gestor abrangem desde a condução de sua equipe até a resolução dos desafios apresentados no
cotidiano da escola. O gestor deve preocupar-se com a aprendizagem
de seus alunos e a utilização correta de seus recursos, revelando a
competência da escola. Deve também estabelecer diferentes parcerias
com organizações não governamentais e empresas e garantir o bom
funcionamento das APPs (Associações de Pais e Mestres).
A importância do gestor, no que diz respeito às concepções
de educação, de escola e da relação escola/sociedade, visa sempre
à formação integral e cidadã de seus educandos, numa gestão que
abra espaço ao diálogo, à discussão, à reflexão, à tomada de decisões
conscientes e à democracia, ou seja, à participação de todos os membros que compõem a comunidade escolar.
As principais atribuições do gestor escolar da atualidade vão
muito além das questões administrativas, burocráticas ou relacionadas à manutenção patrimonial da escola. Sua função atual na escola
abrange também as relações entre professores, alunos, comunidade e
demais funcionários, na busca pelo bem-estar de todos.
É ele o responsável pelas questões políticas e administrativas
da escola, pelo desenvolvimento de projetos junto à equipe, pela busca de resultados, pela decisão coletiva na resolução de problemas e
pela qualidade da educação. Agindo desta forma, o gestor escolar
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conduz a comunidade à compreensão da realidade educacional em
que atua, adquirindo consciência de sua influência no que diz respeito
às mudanças/melhorias. A principal missão do gestor está relacionada
ao desenvolvimento do potencial humano, ou seja, o desenvolver de
suas habilidades, capacidades e conhecimentos, num trabalho que
resulta de uma gestão autônoma e responsável.
Implica identificar problemas, acompanhar ações, controlar e
fiscalizar, avaliar resultados. Se tratar de democratizar a gestão
(da escola) pública, e isso pressupõe a ampliação da participação das pessoas nessa gestão, isso significa que a participação
não pode se resumir aos processos de tomada de decisões.
Nesse sentido, a participação democrática pressupõe uma
ação reguladora, fiscalizadora, avaliadora, além de decisória
sobre os rumos da vida política e social das instituições (escolares) e da sociedade (SOUZA, 2009, p.135).
[...] é preciso ter presente que, também neste caso, não se trata
em absoluto de culpar a eleição, mas de reconhecer que ela tem
limites que só podem ser superados quando se conjuguem, ao
processo eletivo, outras medidas que toquem na própria organização do trabalho e na distribuição da autoridade e do poder
na escola (PARO, 2001 p. 67).

SUPERVISÃO ESCOLAR
A palavra Supervisão significa “olhar sobre”, nos remetendo á
ideia de visão global de um processo. Para Ferreiro (1999, p. 48), o supervisor é aquele que: “assegura a manutenção de estruturas ou regime
de atividades na realização de uma programação/projeto. Consciente
sobre determinado contexto, com a finalidade de orientar, manter e desenvolver uma programação planejada e projetada coletivamente”.
Na antiguidade, a ação supervisionada era uma função que tinha forma de vigilância, praticada pelos sacerdotes e nobres como

S U M Á R I O

307

forma de acompanhamento e controle em relação ao outro. Na Idade Média que a “função supervisora assume claramente a forma de
controle, de conformação, de fiscalização e de coerção expressa nas
punições e castigos” (SAVIANI, 2003, p. 16).
A ação do supervisor, no decorrer da história vem sofrendo várias mudanças e transformações em torno da sua atuação. Houve época em que tinha uma conotação abrangente e burocrática, em outra,
alienada, crítica, política e/ou pedagógica.
Supervisão educacional vai se transformando, á medida que a
figura do supervisor deixa de ser aquele que dita ordens e outro
tem que obedecer. Essa mentalidade vai sendo substituída pela
função supervisora pode ser compreendida como um processo
em que o professor, mais experimente e mais informado, orienta
outro professor. (ALARCÃO, 2001, p. 13).

O nascimento da função de supervisão como nós a conhecemos, foi na década de 50 e 60, com o programa PABAEE, foi implantado a função de supervisor a intenção de “[...] introduzir e demonstrar para os educadores brasileiros métodos e técnicas utilizadas na
educação primária; criar e adaptar material didático e equipamentos
[...]” (PABAEE apud MEDEIROS, 1985, p. 21). Na década de noventa a
função de supervisor passa por outra reforma.
A década de 90 assiste á redescoberta da supervisão, apontada
como a construção necessária para a mudança nas escolas [...]
durante esses anos todos, procurou-se apresentar supervisão
sem cunho autoritário de que sempre se revestiu, acrescentando-lhe outras dimensões que funcionariam mais consoantes
com o trabalho pedagógico. (SLONSO, 200, p. 168-169).

Em 1996, foi aprovado a LDB n° 9.394/96 e, a partir de sua reformulação, consideram-se na educação brasileira, um novo marco histórico.
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ORIENTADOR ESCOLAR
O orientador é o profissional que se dedica a formação pessoal
de cada aluno, seu trabalho consiste em auxiliar no processo de construção do conhecimento, em parceria com professores. A principal função é compreender o comportamento dos estudantes, a relação com os
estudos e escola; sendo articulador direto entre a escola e comunidade,
entre várias outras funções o orientador escolar deve ter o compromisso
com a formação permanente do aluno quanto aos temas transversais.
A orientação, hoje, está mobilizada com outros fatores que não
apenas e unicamente cuidar e ajudar os ‘alunos com problemas’. Há, portanto, necessidade de nos inserirmos em uma
nova abordagem de Orientação, voltada para a ‘construção’ de
um cidadão que esteja mais comprometido com seu tempo e
sua gente. Desloca-se, significativamente, o ‘onde chegar’, neste momento da Orientação Educacional, em termos do trabalho
com os alunos. Pretende-se trabalhar com o aluno no desenvolvimento do seu processo de cidadania, trabalhando a subjetividade e a intersubjetividade, obtido através do diálogo nas
relações estabelecidas. (GRINSPUN, 1994, p. 13).

As atividades desenvolvidas pelo orientador é de vital importância
para as instituições de ensino, mesmo assim esse profissional não tem
em todas as escolas. A formação desse profissional se dá pelo curso de
formação em pedagogia e também em especialização na área.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa realizada visa analisar e compreender as rotinas
administrativas do ambiente escolar. Dentro da analise pode-se compreender que a gestão escolar ocorre em conjunto com uma equipe
que são lideradas pelo gestor (diretor) da escola.
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Como já citado por Davis, Newstrom (1992), a liderança é o fator
humano que ajuda o grupo a identificar para onde ele está indo e assim
motivar-se em direção aos objetivos. Fica evidente que a liderança é
uma característica fundamental para que um gestor desempenhe suas
funções adequadamente e fator relevante na motivação da equipe.
Fica claro nesta pesquisa que a administração escolar necessita de uma gestão que funcione, assim como necessita dos especialistas em apoio pedagógico, que seria a supervisão pedagógica,
orientador, coordenador, assim o estão consegue realizar suas tarefas com mais agilidade, o trabalho deve ocorre em equipe onde o
gestor exerce o papel de liderança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com relação à gestão, pode-se considerar, pelos dados levantados, que a mesma está no caminho da Gestão Democrática. Isto
se evidência pelas reuniões e discussões realizadas pela APP ( Associação Pais e Professores), a presença dos Conselhos e a eleição da
equipe gestora realizada a cada dois em dois anos. Quanto ao apoio
pedagógico aos professores, o mesmo é realizado, mas a gestão deixou de tratar questões importantes como o desenvolvimento do pessoal, a comunicação e ao trabalho no levantamento de dados. A maior
dificuldade elencada pela gestão é com relação ao gerenciamento dos
recursos. Com relação ao papel do coordenador pedagógico pode-se
ponderar que sua presença é essencial na escola.
Além de trabalhar com os professores, este profissional também trabalhar com alunos e pais, pois todos são sujeitos do processo
educacional. Em síntese cabe ao coordenador atuar na organização,
planejamento das atividades cotidianas da escola e execução dessas
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com envolvimento de toda equipe escolar, o que se coloca ainda como
um desafio. Devido ao ritmo frenético da escola lhe cabe ainda tentar
solucionar as situações cotidianas que se aparecem diariamente.
Não menos importante, o orientador educacional ocupa e desempenha junto à comunidade escolar o papel de ser, não apenas,
aquele que orienta os sujeitos para a vida escolar, mas aquele que ajuda, pelas suas ações, a estabelecer uma relação entre família e escola
com o objetivo de formar o homem para vida em todos os sentidos.
Por fim, apesar do pouco contato com a escola, foi possível constatar o
investimento dos profissionais da equipe gestora no sentido de buscar
a realização da gestão escolar a partir de um trabalho em equipe para
que a democratização da gestão seja de fato consolidada.
Por fim essa pesquisa conclui que a administração de uma escola vai muito além do se possa imaginar, precisa não somente preencher papeis e fazer a parte burocracia e sim depende de liderança,
cooperação, supervisão, administração, envolvimento da comunidade,
inteiração entre aluno, pais e o corpo docente da escolar.
Para tal, torna-se necessário que exista uma comunicação
também eficaz entre os líderes e os seus liderados, criando um ambiente útil de confiança e de interação, luminar da motivação e da
busca pelas realizações de todos, tendo o aluno como norte de todo
o trabalho desenvolvido.
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INTRODUÇÃO
O presente relatório foi elaborado a partir de uma experiência
pedagógica relacionada com a utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras antigas na disciplina de Educação Física, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Criança Feliz, no Município de Serra – ES.
A escola atende turmas do 1º a 5º ano, tendo 1200 alunos devidamente matriculados e distribuídos nos turno matutino, vespertino e integral.
A proposta dos jogos, brinquedos e brincadeiras no contexto
escolar buscou constituir um instrumento diversificado, atrativo e interessante da aprendizagem dos conteúdos escolares, estimulando
o interesse, a criatividade, a autonomia e o diálogo entre professor
e o aluno e aluno/aluno. Portanto, o brincar, o jogar, o inventar são
as diversas formas de incentivar as crianças a interagirem com as
pessoas no seu dia a dia de forma autônoma para que se sintam
capazes de usufruir do tempo de lazer. O brincar é a criação de uma
situação imaginária mediada pelos instrumentos linguísticos e pela
experiência sociocultural da criança.
Entretanto, o jogo pode motivar ou desmotivar as crianças, onde
os alunos se organizam de forma a interiorizar e superar os desafios
e as conquistas, devendo eles aprender a lidar com suas frustações.
Esses jogos têm como objetivo a ludicidade e não exclusivamente
a competição. O lúdico deve estar presente em todo o processo de
aprendizagem na Educação Básica.
Segundo Kamii (2001) a palavra competição é carregada de
conotações negativas e os professores preocupam-se com o tipo de
competição que causa rivalidades e sentimentos de fracasso e rejeição. Em jogos, a competição é inevitável e o professor pode e deve
lidar com ela de modo positivo ao invés de evitá-la. O dever do professor não é adotar jogos competitivos, mas guiar as crianças quanto
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a esse desenvolvimento, para que elas se tornem jogadoras justas,
capazes de comandar a si próprias.
Segundo Piaget e Inhelder (1989), a competição nos jogos é parte
de um desenvolvimento maior que vai do egocentrismo a uma habilidade cada vez maior em descentralizar e coordenar os pontos de vista. A
melhor maneira de lidar, então com a competição nos jogos é fazê-los de
forma que todos experimentem a vitória e a derrota como processos indissociáveis do jogo até que as crianças tornem-se “prontas” para elas.
Por meio das atividades desenvolvidas, a escola e o professor
devem trazer conceitos do mundo real. As experiências e a linguagem
das crianças no seu desenvolvimento.
Os jogos recreativos são jogos lúdicos que oportunizam o aluno
a diversão, proporcionando o prazer, o entretenimento aos jogadores.
Os jogos também podem ter um papel de estimulo a habilidades motoras, equilíbrio, trabalho em equipe, entre outras. Os jogos simbólicos,
as brincadeiras de faz de conta, as cantigas de roda e o contato direto
com a natureza, proporcionam às crianças a vivência do jogo como patrimônio cultural da humanidade. As brincadeiras apresentam à criança
novas possibilidades de criar, recriar e ressignificar os sentidos.
Com o tempo as brincadeiras infantis foram mudando. Muitas
brincadeiras que eram tidas como “de rua”, praticadas entre amigos
hoje não fazem mais parte da rotina das crianças, devido às invenções
de novas tecnologias e as diversidades culturais e religiosas do meio
onde estão inseridos. As distâncias dos antigos lazeres de infância e
os novos estão se tornando cada vez maiores, pois a tecnologia faz
parte da vida das pessoas desde criança, como passar muito tempo
em frente à TV, computador ou via redes sociais.
Em um mundo de acesso fácil e rápido às informações, as crianças não brincam como as de antigamente, tanto que a própria concep-

S U M Á R I O

315

ção de infância evoluiu. Sendo assim, as formas de brincar também
sofreram a influência das novas tecnologias. Com esse pensamento
buscamos propor as brincadeiras de infância na escola e vivenciá-las
nas aulas de educação física.
A criança como sujeito histórico tem nas brincadeiras e jogos
modos de enxergar o mundo. Por meio dos jogos, dos brinquedos e
da brincadeira, ela explora a realidade que a cerca e proporciona a si
um mergulho no mundo adulto. Criam conceitos por meio da imitação
da rotina dos pais em suas brincadeiras e recriam formas de realizar o
jogo, relacionando a sua vivência com o meio social ao qual pertence.
Analisando este panorama na instituição de ensino EMEF
Criança Feliz, percebemos a ausência das vivências de brincadeiras
antigas, brinquedos criados por pelos estudantes e jogos lúdicos coletivos. Tal ausência nos motivou a realizar uma proposta de ensino
com os jogos e brincadeiras na EMEF Criança Feliz nas aulas de
Educação Física, com as turmas do 1º ao 5 º anos do ensino fundamental. Os objetivos da proposta foram: a) proporcionar o resgate da cultura de brincadeiras antigas reconhecendo semelhanças e
diferenças das crianças de hoje e outros tempos; b) pesquisar com
as crianças as brincadeiras que mais gostam e as brincadeiras que
seus familiares gostavam de praticar em sua infância; c) resgatar jogos, brincadeiras e danças antigas e; d) desfrutar de momentos de
descoberta das práticas lúdicas de outras gerações.

METODOLOGIA
As etapas das atividades foram desenvolvidas, seguidas e orientadas o tempo todo pela professora de EF e corpo pedagógico. Aplicamos um questionário e, após o retorno do mesmo iniciamos uma vez
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por semana as atividades com cada turma do 1º ao 5º ano com as brincadeiras, os jogos, e finalizamos com as construções dos brinquedos.
Em reunião com a equipe pedagógica, nos comprometemos
em trabalhar os jogos e brincadeiras tradicionais por meio do projeto
“Resgatando os jogos, os brinquedos e brincadeiras” populares tradicionais e antigas das regiões do país.
Foi realizado o projeto durante o ano letivo, trabalhamos uma
vez por semana com o projeto dos Jogos e Brincadeiras. Foi necessário dividir os dias para atuarmos em conjunto com a equipe pedagógica e demais professores, determinamos o dia e aula, sendo uma
aula teórica e uma pratica para a construção do projeto. Em uma sala
de aula era ensinado as brincadeiras, as regras e os próprios alunos
tinham autonomia de reconstruir suas regras e ensinar aos demais colegas no momento da vivência. Dividimos grupos de estudos formados
de alunos que construíam os brinquedos e as regras dos jogos, sem
perder a identidade e contexto dos mesmos.
Em um primeiro momento os alunos realizaram uma pesquisa
com os familiares a fim de conhecer e entender quais brincadeiras fizeram parte da sua geração e que estavam esquecidas nos dias atuais.
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Figura 1 – Questionário aplicados aos responsáveis
pelos alunos do 1º ao 5º ano.

Fonte: arquivo da professora de Educação Física.

Em seguida, o debate dos questionário foi realizado por meio
de uma roda de conversa e as crianças puderam expor suas reações
relacionadas as respostas dos familiares.
Verificamos que alguns pais e responsáveis não conseguiram
responder o questionário, então foi solicitamos que fizessem um dese-
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nho representando suas respostas, sendo assim os familiares que não
sabiam escrever foram incluídos na atividade.

DESENVOLVIMENTO DAS AULAS
Inicialmente, os estudantes receberam as atividades com resistências, pois estavam habituados a utilizarem apenas bolas nas aulas.
Atividades que envolviam brincadeiras de roda, por exemplo, no início
não foram bem aceitas, porém como o projeto foi pactuado com os
estudantes e explicado com clareza seguimos com trabalho até o final.
Após o debate das pesquisas com estudantes, em um segundo
momento realizamos algumas brincadeiras e construções de regras e
valores, onde as turmas dos primeiros aos quintos anos participaram
de atividades
Fotografia 1 – Galinha do vizinho

Fotografia 2 – Jogo da amarelin

Fonte: arquivo da professora de EF.
Fonte: arquivo da professora de EF.
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Fotografia 3 – Pular elástico de diversas formas

Fonte: arquivo da professora de EF.

No terceiro momento finalizamos com as oficinas voltadas ao
resgate de brinquedos e brincadeiras antigas relatadas pelos familiares dos estudantes nos questionários. Construímos biboquês e vai e
vem como ilustrado nas fotografias abaixo:

bilboquês e vai e vem.

Fotografia 5 - Construção de vai e
vem.

Fonte: arquivo da professora de EF.

Fonte: arquivo da professora de EF.

Fotografia 4 - Oficinas de
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Fotografia 6 - Construção de pião em CD.

Fonte: arquivo da professora de EF.

A avaliação se deu por meio da participação e aceitação dos
alunos durante o processo de experimentação. Durante todo o processo os alunos puderam avaliar as atividades, opinando e discutindo
seu desenvolvimento e as possibilidades de variações. Os estudantes
responderam ao questionário juntamente com a família. Após essa etapa ocorreu um aumento de participação positiva da família, os alunos
gostaram da ajuda dos responsáveis, descobriram brincadeiras de
seus pais, das quais não tinham ideia.
No último trimestre construímos com os alunos os brinquedos
a partir de materiais recicláveis, tivemos muita participação, empenho
e dedicação, foi uma atividade prazerosa que os alunos demostraram
interesse, pois levaram os brinquedos para casa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto ocorreu intercalado com os jogos escolares, os alunos
compreenderam e no final foi aprovado por todos. Os estudantes relataram que as experiências vivenciadas nas aulas de Educação Física
foram compartilhadas com os pais e mães no momento de lazer, os familiares participaram das brincadeiras em suas residências. Um aluno
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que estava emocionado com o pai que, no final de semana, foi brincar
de bolinha-de-gude com o ele, algo que ele nunca havia feito. Assim o
projeto colaborou para o convívio familiar, resgatando as brincadeiras e
aproximação entre pais, mães e responsáveis com as crianças.
Após as atividades realizadas, percebemos que a prática trouxe
para os alunos um desenvolvimento no aspecto afetivo, cognitivo, motor
e cooperativo. Observamos que após as atividades houve uma grande
melhora na interação dos alunos, no respeito e a tolerância a diversidades.
A capacidade e oportunidade de construir as regras deu autonomia e os colocou em uma posição de respeito perante os demais,
oportunizando aos alunos e permitindo o domínio e conduzir os participantes as tarefas, pois cada equipe teve que apresentar aos demais
as regras e valores que o grupo definiu.
Por fim, brincar é uma ferramenta muito poderosa no processo de
aprendizagem dos pequenos, pois amplia a sua visão de mundo, promovendo a criticidade, questionando as regras impostas e as adaptando
conforme surgem novos desafios. A criança brinca não só pelo prazer da
diversão que o ato proporciona, mas para compreender o mundo.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo em como objetivo geral analisar como o uso
das tecnologias pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem
de conhecimentos matemáticos mais específicos à geometria. A pesquisa permeia refletir sobre a necessidade de utilizar recursos tecnológicos como forma de melhorar e inter-relacionar o processo de ensino
com a evolução tecnológica.
Assim, propôs-se pensar que historicamente, a Matemática tem
papel fundamental na vida do homem. Hoje em dia, seu ensino tem
ocupado uma das maiores carga horária nos currículos escolares tendo papel central ao lado da Língua Portuguesa. Vale destacar que ela
está presente em todos os seguimentos: o capitalismo fez com que
ganhasse espaço e, sobretudo como meio de sobrevivência. Atualmente, esse papel se mostra ainda mais significativo. A necessidade de se
“entender” e “ser capaz” de usar Matemática na vida diária e nos locais
de trabalho nunca foi tão grande. Porém, ensinar matemática sempre
foi uma grande barreira, apesar do reconhecimento de sua importância,
mas muitos esforços vêm sendo feito para torná-la mais prazerosa.
Neste sentido este trabalho aponta que o professor de matemática deve ser bem preparado para enfrentar os desafios, e é primordial
que o docente venha a saber e utilizar meios tecnológicos, ferramentas hoje essenciais de suporte didático-pedagógico e devem estar em
consonância com os conteúdos a serem ensinados.
O ensino da geometria como parte da matemática deve ter
uma atenção maior por parte dos currículos escolares e pelo professor, uma vez que estes são fundamentais na aprendizagem para
o mundo do trabalho e vida pessoal. Atualmente o mercado oferece
tecnologias que auxiliam como o programa GeoGebra que contribui
na elaboração de atividades.
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Essa nossa percepção encontra eco nas diretrizes expressas
pelos atuais Parâmetros Curriculares Nacionais e em alguns livros
pedagógicos de Matemática, no momento em que eles propõem o
desenvolvimento curricular através da coleta, organização, representação, comunicação e interpretação de dados que fazem parte do cotidiano dos alunos.

HISTÓRIA DA GEOMETRIA NO BRASIL
Para Martins (2006) há poucos registros do ensino da Geometria
no Brasil, na educação Jesuítica era no curso de artes que se estudava
matemática que era precedida de Geometria plana e sólida.
Em 1937 com a criação de outros colégios e foi criado um plano
gradual e integral de estudos para o ensino secundário, o aluno era
promovido por série e não mais por disciplinas, o ensino da Geometria, Aritmética eram opcionais.
O crescimento industrial, desenvolvimento da agricultura, expansão dos centros urbanos e influências das novas ideias,
vindas da Europa e Estados Unidos, produziram no Brasil dos
anos 30, um movimento de renovação social, cultural e educacional (MIORIM, 2003, p. 3).

Portanto, só a partir dos anos 30 é que surgiu uma nova proposta educacional com influências internacionais do Movimento da Escola
Nova, que por certo começa a grande revolução do ensino básico no
Brasil. Dessa forma, o movimento trouxe “o princípio da atividade” e
o “principio de introduzir na escola situações da vida real”, estes provocaram grandes mudanças no ensino da Matemática. Os problemas
matemáticos eram voltados a vida cotidiana dos alunos de acordo com
a Reforma Francisco Campos, onde as diretrizes apontavam para a
adoção do método heurístico, “uma nova didática para o ensino da
Matemática” (ALVAREZ, 2003).
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A Reforma Francisco Campos o método heurístico tornam-se o
ideário da Escola Nova, “aprender a aprender”. Mesmo com influências modernas internacionais que defendiam a modernidade do ensino
da Matemática, só a partir do século XX acontece no Brasil a interação
entre os conteúdos matemáticos e o avanço cientifico e tecnológico.
A modernização da matemática iniciou no governo Vargas,
quando Francisco Campos, Ministro da Educação e Saúde,
acata as idéias de Euclides Roxo e aprova a proposta do ensino
da Matemática que propõe a unificação do ensino da ciência
matemática em uma única disciplina, anteriormente, segmentada em Aritmética, Geometria e Álgebra (ALVAREZ, 2003, p. 96).

Dessa forma, o ensino da Matemática passou a ser para todas
as classes não apenas para a elite que lhe fora atribuído. Nos anos
30 com o grande momento dos avanços tecnológicos e científicos inicia-se uma nova mudança nos currículos de acordo com a realidade
social do momento.
De acordo com valente (2004, p. 247) “a Matemática deveria
estar presente como uma das disciplinas principais na formação dos
futuros homens de ciência”, houve neste período grande preocupação
para adequar os conteúdos de matemática frente às demandas da
sociedade. Outro avanço importante foi
O III Congresso, em 1959, no Rio de Janeiro, sobre as novas
propostas do ensino da Matemática onde inclui o “ensino de geometria
na 2ª série do ginásio, referindo-se apenas ao sistema métrico, continuando na 4ª série a “geometria dedutiva plana.” Com o novo ensino
da Matemática Moderna a geometria tinha como objetivo primordial a
introdução do raciocínio lógico, estes introduzidos inicialmente com as
noções básicas presentes nas figuras geométricas (MIORIM, 2003).
Soares (2001) afirma que a geometria que os modernistas defendiam era uma reestruturação no currículo escolar diferentes da euclidiana. No Brasil mudou-se apenas a linguagem dos conjuntos deS U M Á R I O

326

fendida pelos modernistas. Segundo o mesmo autor os estudantes
tinham muitas dificuldades nesta abordagem. Mas só com o advento
da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional que o ensino da geometria no Brasil volta-se para atender as demandas sociais, apesar de
muitas escolas ainda não priorizar seu ensino.

MATEMÁTICA: CONCEITOS E RECURSOS
DIDÁTICOS NO PROCESSO DE ENSINO
Pires (2007) diz que a Matemática é uma palavra de origem grega que significa “aquilo que se pode aprender”. Também pode ser
considerada a ciência que estuda quantidades e formas, tornando-se
assim uma linguagem.
Vale ressaltar que a matemática é indispensável na construção
da cidadania, sabe-se que a sociedade necessita de seus conhecimentos que são indispensáveis, tendo em vista que as experiências
simples como: contar, operar quantidades, cálculos relativos a salários, pagamentos e consumos, na agricultura, pesca entre outros sempre esteve presente na humanidade contribui também como conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, apresentando-se como um
instrumento de muita aplicabilidade (VASCONCELLOS, 2000).
“A Matemática utilizada de fato pela maioria das pessoas,
no seu dia-a-dia, não precisa ser ensinada nas escolas; ao
contrário, muitas vezes o que se aprende fora da escola, por
necessidade, pode acabar desaparecendo dentro dela” (CARRAHER, 1995 p. 29).

Para Charlot (2009, p. 36) é preciso que o ensino da matemática
seja meta prioritária do trabalho docente, para que esteja ao alcance de
todos. É importante que seja apresentado aos alunos um conhecimento
matemático, deve ser construído de forma clara e objetiva, deve estar
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sempre em evolução. O contexto histórico é indispensável porque o
aluno pode ver a Matemática na prática como: “filosófica, científica e
social contribuindo para a compreensão do lugar que tem no mundo”.
Assim, o ensino da Matemática deve priorizar a adequação ao
trabalho a realidade do cotidiano, sua presença hoje está na maioria
das áreas do conhecimento nas diversas atividades humanas.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de
(1998, p. 265) “nas décadas de 60/70, o ensino da Matemática, em
diferentes países foi influenciado por um movimento que ficou conhecido como “Matemática Moderna”. Tal movimento surgiu a partir da
necessidade de uma reforma pedagógica, baseada em pesquisas de
novos materiais e métodos de ensino renovados, desencadeando a
preocupação com a Didática da Matemática e aumentando a pesquisa
nessa área, que até, então, era trabalhada de forma lógica, tradicional,
tendo o educador como transmissor de conceitos e regras.
A preocupação com o ensino passou a ser com abstrações internas a própria Matemática, mais voltada à teoria do que a prática que
eram veiculadas pela utilização do livro didático (D’AMBRÓSIO, 2000).
Foi a partir dos anos 80 que foram apresentadas formas diversificadas para com o ensino da Matemática, enfocando a resolução de
problemas e o aluno como construtor do seu conhecimento, oportunizando novos rumos às discussões curriculares.
Se a Matemática se apresenta como chave do real físico e social, como via de acesso ao pensamento científico e técnico,
como fundamento da cultura numa sociedade moderna , é por
que a Matemática , é concebida como lógica, estudo de estruturas, sistemas de símbolos , em resumo, como linguagem. A
Matemática é a linguagem da racionalidade moderna . É portanto , esta Matemática concebida como linguagem, Matemática
do nosso tempo, que convém ensinar (CHARLOT, 2009, p. 24).
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Entende-se que o ensino da Matemática deve ser para o educando a transformação de sua realidade apropriando-se de conhecimentos que são de suma importância, deve ser equilibrado para que
possa contribuir na formação de capacidades intelectuais, raciocínio
lógico tendo em vista as atividades do cotidiano e do mundo do trabalho (D’AMBRÓSIO, 2000).
O ensino da Matemática baseia-se na ligação dos princípios e
conceitos matemáticos com suas representações do mundo real. O
educador deve propor situações em que o aluno se sinta apto a “falar” e a “escrever” sobre Matemática, trabalhando com representações
gráficas, desenhos, construções, aprendendo como organizar e tratar
dados (ARROYO, 2005).
Com o advento da LDB o ensino da matemática se tornou mais
objetivo, sabe-se que por muito tempo, o ensino da matemática, desde as séries iniciais até o ensino médio, era visto pelos alunos como
uma grande barreira principalmente o ensino da geometria eram vistos
desnecessário (ARROYO, 2005).
Segundo Charlot (2009, p. 63)
Ao introduzir o conteúdo de geometria, iniciava-se com os tópicos de geometria plana (ponto, reta, plano) e, em seguida,
introduzia a geometria espacial. Vamos analisar essa questão
do ponto de vista do educando, com suas capacidades cognitivas em cada etapa da vida escolar. Sabemos que a geometria
plana trata de uma parte muito abstrata da matemática e de
difícil compreensão para crianças e até mesmo adolescentes
nas séries iniciais, pois sua capacidade de abstração ainda não
se encontra bem-amadurecida.

Charlot (2009) questiona sobre a importância de se transmitir o
conceito de geometria, mesmo que esses não fazem parte da rotina
do aluno, nesse sentido a matemática precisa ser significativa com
ferramentas concretas, assim também se deve fazer com a geometria,
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deve ser trabalhada de maneira significativa tendo em vista o cotidiano
dos alunos, ressalta-se ainda a importância de se trabalhar os tópicos
em forma sequencial como é o caso geometria espacial deve ser trabalhada antes da geometria plana.
Segundo Pires (2007) o ensino da Geometria sempre foi deixado
nos últimos tópicos a serem ensinados nas propostas curriculares das
escolas na área de Matemática, sendo a parte gráfica da matemática
o autor faz uma crítica profunda a cerca do assunto “deve ser ensinada
dentro dos conteúdos”, o mesmo autor ainda afirma que muitos educadores fazem uma pequena abordagem gráfica, não acham relevante
o ensino da geometria principalmente no Ensino Fundamental.
Portanto, compreende-se que hoje com a nova proposta curricular o ensino da Geometria deve ser ensinado ainda no Ensino Fundamental para que quando o aluno chegar ao Ensino Médio possa ter
uma compreensão mais lógica dos gráficos que são indispensáveis
no ensino da Geografia e demais disciplinas. Assim, o professor deve
estar atento aos preceitos do PCN de Matemática que diz:
(...) no ensino da matemática, destacam-se dois aspectos
básicos: um consiste em relacionar observações do mundo
real com representações (esquemas, tabelas, figuras); outro
consiste em relacionar essas representações com princípios e
conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem
grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno
a ‘falar’ e a ‘escrever’ sobre matemática, a trabalhar com representações gráficas, desenhos, construções, a aprender como
organizar e tratar dados (BRASIL, 1998, p. 92).

Portanto, o ensino da Geometria amplia as fronteiras do aluno
de forma a concretizar as formas em seu dia-a-dia, as interfaces da
Matemática com a linguagem gráfica, é uma ferramenta enriquecedora
para o conhecimento lógico entre a teoria e a prática.
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GEOGEBRA - UM RECURSO TECNOLÓGICO
QUE COMBINA GEOMETRIA E ÁLGEBRA
A Geogebra origina-se das palavras (Geometria e Álgebra) “é
um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra em uma única GUI, sua distribuição é livre, nos termos
da GNU General Public License, e é escrito em linguagem Java”, este
aplicativo já vem sendo usado por muitas escolas porque facilita o
trabalho do professor quanto a compreensão do aluno.
Nóbriga (2007) diz que este aplicativo foi criado Markus Hohenwarter tendo como objetivo a aplicabilidade em sala de aula. Este programa realiza “construções geométricas com a utilização de pontos,
retas, segmentos de reta, polígonos etc., assim como permite inserir
funções e alterar todos esses objetos dinamicamente, após a construção estar finalizada”. Vale ressaltar que também podem ser inseridas
as coordenadas e equações.
Vale ressaltar que a GeoGebra pode lidar com variáveis para
números, derivar e integrar funções, pontos, vetores, oferece também
comandos que são indispensáveis para encontrar raízes e pontos extremos de uma função. Portanto, o programa é essencial porque reúne as ferramentas da geometria tradicional que são indispensáveis na
aplicabilidade dos conteúdos.
É importante ressaltar que sua utilização deve ter um olhar
atento a visualização dos conceitos e propriedade, o professor deve
estar bem preparado para utilizá-lo, uma vez que a metodologia deve
contemplar a proposta de trabalho para o aluno de forma segura.
O uso de tecnologia vem contribuindo para o ensino da matemática. Os softwares educacionais têm o objetivo de desenvolver
habilidades cognitivas, concentração, atualmente muito usado na dis-
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ciplina de matemática permite ao professor e ao aluno muitas possibilidades de aprendizados, é importante que sejam usados de forma
didática no contexto escola, devem ser bem elaborados para que a
aprendizagem seja realmente eficaz.
Vale destacar que os programas são apenas ferramentas de auxilio e mediação, o professor deve estabelecer qual o melhor momento e
mais vantajoso para usá-lo diante dos conteúdos. O uso da Geogebra é
um instrumento de fácil de usar dessa forma, pode-se destacar a seguir
exemplos de atividades preparadas no programa e no modo tradicional.
As novas tecnologias hoje são bastante diversificadas, pois há
uma enorme quantidade de softwares e ambientes virtuais, que auxiliam nas aprendizagens, com isso acontecem mudanças também na
prática pedagógica do professor. Esses recursos favorecem o cotidiano escolar, mas é preciso usá-los com segurança e antes de tudo planejar para que o aluno não tenha boa compreensão da matéria a ser
ensinada. Vale destacar que os métodos tradicionais não devem ser
abolidos, pois as ferramentas tecnológicas é apenas um auxílio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir o estudo sobre o uso das tecnologias no ensino da
geometria, entende-se que para obtermos um bom resultado quanto
a aprendizagem nas escolas, faz-se necessário haver uma busca com
muita compreensão sobre o tema abordado e principalmente, fazer
uso de diferentes técnicas e recursos didáticos. Para isso, as tecnologias apresentam com uma grande suporte pedagógico pois é de
suma importância o ensino da matemática para a vida dos indivíduos
e a tecnologia vem contribuindo e auxiliando o professor no desenvolvimento das atividades para torná-la mais agradável para o aluno uma
vez que há ainda muita resistência sobre a disciplina.
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As reflexões, apresentadas nesta pesquisa, pretendem oferecer,
uma busca por melhora do trabalho em sala de aula em qualquer nível,
tendo em vista o ensino da geometria de forma mais clara e objetiva.
Acredita-se que com o auxílio da GeoGebra de forma mais dinâmica
possa contribuir sobre maneira para uma aprendizagem mais efetiva e
significativa desta disciplina.
Portanto, é necessário que a escola valorize mais a geometria e o
professor deve estar preparado para enfrentar os desafios que a disciplina proporciona, obtendo assim maior crescimento como profissional.
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INTRODUÇÃO
A linguagem oral é fundamental no desenvolvimento do ser humano, porém, há vários fatores que influenciam para que essa linguagem se torne um hábito de leitura prazerosa. Nesse sentido, ao se
conhecer uma escola e em particular as salas de aula, despertou-se
o interesse de pesquisar sob o termo leitura, embora seja um tema
amplo, este estudo limita-se nos hábitos, no uso da literatura e metodologias em sala de aula.
Visto que o ato de ler é fundamental na formação do ser humano, se questiona “como a questão da leitura está sendo trabalhada em
sala de aula? Quais as metodologias incentivam de forma prazerosa
o ato de ler? O que os alunos buscam na leitura?” O objetivo específico deste trabalho é buscar compreender as formas de despertar
na criança o hábito da leitura e quais os métodos podem ser usados
para alcançar esse objetivo. Para obter-se tal resultado, fez-se uma
pesquisa bibliográfica destacando as teorias de renomeados autores,
como Zilberman, Pereira e outros e uma conversa informal com uma
professora atuante no ensino fundamental.
Obtiveram-se com essa pesquisa bons resultados que satisfizeram os objetivos desse trabalho, mostrando o ato da leitura não
somente como uma ação de rotina, mais sim, um benefício para a
formação de um ser social.
Por fim, este trabalho apresentará em capítulos a relação da
escola de ensino fundamental com a leitura, as contribuições que a
família, escola e professor podem dar a este tema e as práticas metodológicas que instigam o hábito e o prazer de ler.
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A ESCOLA E A LEITURA
Despertar o hábito da leitura para a formação pessoal e intelectual do ser humano ainda nas séries iniciais não é uma ação fácil, por
não ser uma “disciplina específica”, a leitura e a literatura muitas vezes
tornam-se um pretexto para outros objetivos, desde o aperfeiçoamento
da leitura oral por meio literário à sua utilização de alguma data comemorativa, por exemplo.
Nas séries iniciais do ensino fundamental, o professor depara-se
com o problema da adequação do texto literário à faixa etária de seus
alunos. A questão torna-se relativamente simples se não nos prendermos demais a categorização como literatura infantil, infanto-juvenil, etc.
Deve-se lembrar que contos de Andersen ou de Monteiro Lobato são
apreciados por leitores de todas as idades, assim como há leituras
“adultas” dos contos de fada ou dos livros de Lewis Carroll.
Segundo Pereira (2007), a criança no ensino fundamental precisa
ser seduzida pela leitura, desconsiderando qualquer artifício que possa
tornar a leitura uma obrigação. A escola então se torna fator fundamental
na aquisição do hábito da leitura e formação do leitor, pois, mesmo com
suas limitações ela é o espaço destinado ao aprendizado da leitura.
Sobre a função da escola na formação de leitores, o PCN de
Língua Portuguesa orienta:
Para tornar os alunos bons leitores – para desenvolver, muito
mais do que a capacidade de ler, o gosto e o compromisso
com a leitura – a escola terá de mobilizá-los internamente, pois
aprender a ler (e também ler para aprender) requer esforço.
Precisará fazê-los achar que a leitura é algo interessante e desafiador, algo que, conquistado plenamente, dará autonomia e
independência. Precisará torná-los confiantes, condições para
poderem se desafiar a “aprender fazendo”. Uma prática de leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma pratica
pedagógica eficiente (PCN de Língua Portuguesa, 2000, p. 58).
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A escola de ensino fundamental, muitas vezes, como ambiente
privilegiado de inclusão dos alunos em sua própria cultura e sociedade, não tem atingido significativamente seu objetivo de formar leitores,
especialmente o leitor que perpetua a tradição e a renovação do texto
literário, gênero que tem perdido seu espaço e importância na sala de
aula, embora existam inúmeros programas de incentivo à leitura e uma
relativa melhoria das bibliotecas escolares.

CONTRIBUIÇÕES PARA LER COM PRAZER
Ao se estudar o tema leitura, algumas perguntas tornam-se instigantes: Como formar bons leitores? O que fazer para que o aluno obtenha o hábito de leitura? O que contribui para tais objetivos? Considera-se que o gosto pela leitura se constrói através de um longo processo
e que é fundamental para o desenvolvimento de potencialidades. A
seguir serão apresentados a família, a escola e o professor como estes
principais contribuintes para adquirir hábitos de leitura.
Em salas de professores ou reuniões é muito comum ouvir reclamações da falta de apoio dos pais no incentivo as tarefas de casa,
e, em particular à leitura, pois muitas vezes os pais nem tomam conhecimento se os filhos estão lendo algum livro ou não.
Segundo Bamberger,
[...] “o desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes
de leitura é um processo constante, que começa no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e continua pela vida afora,
através das influências da atmosfera cultural geral e dos esforços conscientes da educação e das escolas públicas” (BAMBERGER, 1987, p. 92).
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De acordo com Maria Ângela Garghetti Silva, autora do artigo
“Leitura em sala de aula”, a família é decisiva para incentivar a leitura. Além do exercício intelectual partilhado, a leitura entre pais, filhos,
irmãos, tios e avós, agrega o componente afetivo de maneira muito
forte, fortalecendo o ato de ler. As crianças aprendem pelo exemplo,
por isso pais que lêem, transferem para os filhos o gosto pela leitura.
A escola tem papel fundamental na formação de leitores e no
incentivo à leitura, pois, para tal função é o primeiro lugar capaz de
oferecer condições favoráveis para a prática da leitura. Podem-se destacar algumas dessas condições, como por exemplo, dispor de uma
boa biblioteca com acervos de livros e outros materiais de leitura; livros
em boas condições e construir uma política de formação de leitores
possibilitando que todos contribuem com sugestões para desenvolver
uma prática constante de leitura envolvendo a unidade escolar.
O PCN de Língua Portuguesa (2000), mostra que uma prática
de leitura intensa é necessária, pois contribui para ampliar a visão de
mundo e insere o leitor na cultura letrada; expande o conhecimento a
respeito da própria leitura; possibilita produções orais, escritas e em
outras linguagens. Essa prática é, sobretudo, necessária, pois o ato de
ler ensina a ler e a escrever.
Segundo Silva (1993), cabe ao professor instigar em sala de
aula o interesse pelos livros, não de forma forçada ou burocratizada,
mas informalmente falar sobre elementos do mundo da escrita: livros,
autores, ilustradores, poetas, etc, solicitando a participação (opiniões,
comentários) da classe.
Nesse sentido, Pereira (2007), considera que o professor deve
proporcionar várias atividades inovadoras, procurando conhecer os
gostos de seus alunos e a partir daí escolher um trabalho ou uma história que vá ao encontro das necessidades da criança, adaptando seu
vocabulário, despertando esse educando para o gosto.
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Para exemplificar a teoria usar-se-á como referência o resultado
de uma pesquisa realizada em uma escola campo do estágio acadêmico, entrevistando uma professora e observando a turma.
Com base nos resultados da pesquisa prática concorda-se com
Elisabeth Dangelo Serra, ao afirmar em entrevista no site da revista
Mundo Jovem, que, para nos tornar leitores e desenvolver o gosto pela
leitura só há uma maneira: lendo. “Essa atitude é cultural, ela não nasce conosco, tem que ser desenvolvida e sempre alimentada”. Segundo
Serra (2009), um texto literário é uma experiência única e intransferível
cujas impressões e reflexões ganham novas interpretações quando
podem ser compartilhadas.
No entanto, a pesquisa deste trabalho mostrou que cabe a
escola e aos professores uma carga muito pesada, já que a maioria
das famílias não tem condições de comprar livros, jornais diários e
revistas semanais. Para que os professores possam estimular a leitura, a escola deve oferecer condições para eles agirem de maneira a
suprir essa falta, o que significa oferecer meios para uma formação
continuada, bibliotecas com livros novos e variados e um projeto pedagógico em que o convívio com os livros e a leitura esteja no centro
dos trabalhos e dos interesses de todos.

METODOLOGIA
Muitos livros acadêmicos, pedagógicos, revistas, meios eletrônicos trazem pesquisas com sugestões que ajudam a construir o
hábito de leitura entre os estudantes. No entanto, as metodologias
descritas a seguir foram sugeridas através de conversa informal com
uma professora atuante nas séries iniciais do ensino fundamental,
fundamentadas teoricamente.
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Sobre práticas metodológicas a professora afirmou que procura
sempre levar para sala livros e textos que interessam aos alunos, de assuntos que lhes são pertinentes, fazendo as antecipações sob os textos,
por meio de análise de figuras, autores e títulos. Segundo a professora, ela
procura sempre mostrar aos alunos, com diálogos a importância dos livros, depois ela aprofunda o assunto com análise de personagens, novas
interpretações ou versões das histórias feitas por eles; trabalha também a
leitura coletiva, individual, voz alta, dramatização e resumo do material lido.
Bamberger (1987) aponta que,
[...] “as condições necessárias ao desenvolvimento de hábitos
positivos de leitura incluem oportunidades para ler de todas as
formas possíveis: o livro de bolso, a formação da própria biblioteca, a biblioteca da sala de aula e da escola, a biblioteca
pública. Para induzir a leitura, são necessários vários métodos e
medidas especiais: leitura individualizada na sala de aula, leitura
e discussão em grupo” (BAMBERGER, 1987, p. 92, 93).

O livro constitui o mediador na comunicação escrita entre o professor e o aluno. Para Lajolo (2001, p. 106) a leitura de livros de literatura
é importante, pois o cidadão para exercer plenamente sua cidadania,
precisa apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se
seu usuário competente mesmo que nunca vá escrever um livro.
Outras atividades positivas para trabalhar o livro são: os debates, a leitura crítica, comparativa e dramatizações, pois, desenvolve no
aluno a capacidade de pensar e crescer. Assim, só se pode fazer uma
avaliação do rendimento da leitura por meio da literatura, quando se tiver alunos que encontrem o prazer no ato de ler, caso ao contrário será
inútil avaliar nesse contexto. Os livros não podem servir de pretexto
para serem, simplesmente, instrumentos de avaliação.
Outra metodologia possível de ser trabalhada na escola em
geral ou destinada para uma turma específica, são os projetos. Para
Zilberman (1986), os projetos de leitura constituem peça importante na
aproximação do aluno com as obras de ficção,
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[...] “a proposta de que a leitura seja reintroduzida na sala de
aula significa o resgate de sua função primordial, buscando,
sobretudo a recuperação do contato do aluno com a obra de ficção. Pois é deste intercâmbio, respeitando-se o convívio individualizado que se estabelece entre o texto e o leitor, que emerge
a possibilidade de um conhecimento do real, ampliando os limites – até físicos, já que a escola se constrói como um espaço à
parte – a que o ensino se submete” (ZILBERMANN, 1986, p. 21).

Portanto, trabalhar leitura com fundamento literário na escola é
promover a emancipação do saber. O principal objetivo de qualquer
atividade ou projeto de leitura que estimulem o prazer é desenvolver
o comportamento leitor dos alunos: fazer com que os estudantes se
tornem leitores autônomos e busquem novos livros, só pela curtição de
viajar em suas páginas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na fundamentação teórica pesquisada e na experiência de um profissional, compreendeu-se que a leitura, a literatura e as
práticas metodológicas se tornam fundamental para o aprendizado da
criança, pois desenvolve a criatividade, a imaginação e proporcionam
a melhoria da condição social e humana.
Incentivar o hábito da leitura é facilitar o encontro de um caminho
para a promoção do desenvolvimento de competências na medida em
que os conhecimentos vão sendo absorvidos e se amplia gradativamente à produção cultural da humanidade.
O objetivo proposto neste estudo obteve resultados satisfatórios,
pois se relacionou a fundamentação teórica com a realidade de um professor em sala de aula, percebendo-se que as práticas metodológicas
do professor e o hábito de leitura dos alunos vão além do uso de formas
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atraentes de leitura, necessita-se de um trabalho em conjunto para se
formar bons leitores, formado pela família, escola, professor e aluno.
Portanto, neste artigo pode-se confirmar que o hábito da leitura
incentivado durante toda a vida escolar forma cidadãos leitores, com
senso crítico e um nível alto do rendimento escolar. Cabe a todos da
família e da escola, incentivar sempre o hábito da leitura, unindo os
meios eletrônicos e as horas de lazer a fim de transformar as crianças
de hoje em cidadãos, cultos, intelectos e sociais.

REFERÊNCIAS
BAMBERGER, Richard. Como incentivar o hábito da leitura. São Paulo: Ática, 1987.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo:
Ática, 2001.
Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
PEREIRA, Izaides. A importância da leitura nas séries iniciais. Disponível em
<http://www.webartigos.com/articles/3046/1/A-Importancia-Da-Leitura-Nas-Series-Iniciais/pagina1.html> acesso em: 24 jun de 2010.
SERRA, Elisabeth Dangelo. Leitura: quem começa não para mais. Mundo
Jovem. 394 ed. Mar. de 2009. Disponível em <http://www.pucrs.br/mj/entrevista-03-2009.php >. Acesso em: 20 maio de 2010.
SILVA, Ezequiel Theodoro da. Elementos de pedagogia da leitura. 2 ed. São
Paulo: Martins Fontes, 1993.
SILVA, Maria Ângela Garghetti. Leitura em sala de aula. Disponível em <http://
biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/importancia-do-conhecimento-e-producao-intelectual/texto-15-2013-leitura-em-sala-de-aula.
pdf>. Acesso em: 2 dez de 2009.
ZILBERMAN, Regina. Leitura em crise na escola: as alternativas do professor.
7 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986.

S U M Á R I O

343

24

Capítulo 24

A função psicopedagógica no
processo de alfabetização:
um estudo de caso
Helen Ferreira de Alfredo
Solange Gomes Curti

Helen Ferreira de Alfredo
Solange Gomes Curti

A função
psicopedagógica
no processo
de alfabetização:
um estudo de caso
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.711.344-365

INTRODUÇÃO
Sucintamente pode-se dizer que a psicopedagogia tem por
acepção o trabalho com as relações de aprendizagem, com a aquisição do conhecimento, com o desenvolvimento humano e com os
resultados alcançados. Ao almejar um resultado, um objetivo a ser alcançado, é necessário pensar no processo e nas estratégias a serem
usadas em sala de aula. No espaço escolar o psicopedagogo tem
uma função de assessoramento aos demais profissionais da educação visando assegurar as condições necessárias para uma melhor
compreensão do complexo processo de ensinar e aprender.
Quando Beauclair cita Maluf (2003), é para dizer que a Psicopedagogia é uma atividade que requer do profissional ações relacionadas
ao desenvolvimento humano, e que precisa estar em constante atualização dos seus conhecimentos (BEAUCLAIR, 2011, p. 59). Cada paciente,
cada aluno, é um ser único e como tal não existe formulas prontas, mas
um olhar atento, com conhecimentos vastos e profundos direcionados
para ações mais acertadas e positivas. Evidencia-se aqui que a permanente busca pelo conhecimento teórico e a constante prática são bases
que nos permitem aproximar da compreensão integral sobre os acontecimentos, os fatos, as relações, os fenômenos e as pessoas.
Nos dizeres de Beauclair (2011) encontramos embasamento para
defender a ideia de que só podemos conhecer pessoas, situações, objetos e fenômenos realizando ações e operações fundamentadas em
conhecimentos pelos quais analisamos e estabelecemos relações com
vivências e experimentos. A Psicopedagogia nos permite compreender
que o ser humano adquire competências que nos torna aptos para apreciar, avaliar, julgar e intervir em determinadas situações e problemas.
Ao psicopedagogo é fundamental que ele tenha como competência uma personalidade curiosa e propositiva, a inquietação por
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aprender tornando-se um pesquisador permanente, seja em materiais escritos ou nas relações cotidianas. Tais competências lhe permitem ter um olhar para compreender o aprendente em suas possibilidades e limitações. A formação permanente e continuada é fato
premente na vida do psicopedagogo ao desempenhar sua função
com o compromisso de colaborar ativamente para o seu próprio desenvolvimento. As condições e resultados de ações dependem em
muito da formação e da capacidade de tal profissional.
O processo de ensino e aprendizagem é antes de tudo uma troca pela qual é possível ensinar e aprender ao mesmo tempo. Segundo
Lima (2012),
Entende-se que na intervenção o procedimento adotado interfere no processo, com o propósito de compreendê-lo, explicitá-lo
ou corrigi-lo. Introduzir novos elementos para o sujeito, pensar
poderá levar a um rompimento de um modelo anterior de relacionamento com o mundo das pessoas, das ideias. Exemplifica-se como intervenções psicopedagógicas uma fala, um assinalamento, uma interpretação que o psicopedagogo realiza na
escola em crianças com baixo rendimento acadêmico com a finalidade de desvelar um padrão de relacionamento, uma relação
com o mundo e, portanto, com o conhecimento (LIMA, 2012).

Como toda profissão e ação do ser humano, ao psicopedagogo
também é exigido uma postura ética ao lidar com situações, problemas e processo de ensino e aprendizagem. Ao lidar com as relações
humanas e educacionais fica posto o desafio de que as suas ações sejam antes de tudo fundamentadas em conhecimento teórico e prático,
que não será emitido juízos arrazoadas que justifiquem suas intervenções (BEAUCLAIR, 2011, p. 76). A profissionalização não prescinde de
opiniões emocionadas ou fundamentadas no senso comum por parte
do profissional. Fica como desafio ao psicopedagogo compreender,
intervir e mediar às relações, sejam pessoais, sociais, emocionais e de
aprendizagem de seu público alvo.
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O campo de atuação do psicopedagogo é a instituição educacional e a clinica, sendo que em qualquer uma dessas, cabe a esse
profissional ser um pesquisador, melhorando assim a sua prática e
os resultados. Nesse sentido Santos et al. (2012), diz que “A clínica, é
mais voltada para a recuperação; e a institucional, mais voltada para a
prevenção. No que diz respeito à aprendizagem e desenvolvimento.”
Santos et al. (2012) diz que
Em 1979 foi criado o primeiro curso regular de psicopedagogia, no Instituo Sedes Sapientiae, em São Paulo, iniciativa de
Maria Alice Vassimon, pedagoga e psicodramatista, e Madre
Cristina Sodré Dória, diretora do Instituto. A nova abordagem
desse curso pioneiro reflete a mudança na forma de conceber
a problemática do fracasso escolar e a busca pela identidade desse profissional brasileiro, que nasce como reeducador
e que, ao longo do tempo, amplia o seu compromisso assumindo a responsabilidade com a diminuição dos problemas
de aprendizagem nas escolas e, consequentemente, com a
redução dos altos índices de fracasso escolar. Enquanto elemento de organização formal de uma categoria profissional
não reconhecida legalmente, a Associação Brasileira de psicopedagogia (ABPp) tem sido responsável pela organização
de eventos de dimensão nacional, bem como por publicações
cujos temas retratam as preocupações e tendências na área.

Vale ressaltar que as ações educacionais em muito planeja as
suas ações de forma mecânica a tratar todos os alunos como se tivessem a mesma capacidade e o mesmo nível de desenvolvimento. Desconsiderar os diferentes níveis de letramento e alfabetização é relegar
aqueles alunos que não conseguem fazer os mesmo que os outros ao
abandono, entregues a si mesmo e a maximizar as suas dificuldades.
Um caminho, é que a criança em fase da alfabetização possa ser valorizada em suas realizações.
O que não é alcançado de imediato encontre nas ações educativas alternativas pedagógicas para que o domínio venha a ser fato em
um momento seguinte. Golbert (1988, p. 10), destaca que é fundamen-
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tal tornar a educação um diálogo com a vivência da criança, ou seja,
o que ela faz na escola deve se relacionar com o que ela presencia
em seu cotidiano social. Isso fará da educação institucionalizada mais
realista, portanto, maior será o diálogo estabelecido entre o que se
aprende com a prática cotidiana.
O universo educacional institucionalizado apresenta uma grande complexidade de ações, intervenções, recursos, métodos e problemas de aprendizagem que encontra na psicopedagogia uma amplitude de intervenções. O conhecimento teórico se reverte em ações, tanto
no sentido de cessar as negatividades, tanto como para conduzir para
uma positividade. Segundo Lück (1999)
Entender a complexidade e as inúmeras interações dos múltiplos componentes da realidade torna-se, portanto, uma necessidade inadiável. É mediante e na medida desta compreensão
que o homem se eleva da dimensão de objetivo e engrenagem,
numa máquina social, e supera o senso comum que domina o
seu cotidiano (LÜCK, 1999, p. 28).

Evidencia-se assim a temática desse trabalho, que busca compreender e analisar a função psicopedagógica como sendo capaz de
intervir positivamente na formação do ser humano no sentido de mediar
a aprendizagem e detectar a dificuldades que afetam a criança. Também o psicopedagogo pode mostrar caminhos e recursos que venham
a ajudar solucionar os problemas de aprendizagem de forma geral e de
forma particular, ou ainda a superar desafios e limitações. O trabalho do
psicopedagogo não se restringe aos espaços escolares, mas devem
mediar as relações entre a escola e as famílias, já que a origem de muitos problemas e a solução dos mesmos encontra-se nas famílias.
Diante das colocações, surgem questionamentos tais como:
Qual é o campo de atuação do psicopedagogo? Quais interferências
são possíveis ao psicopedagogo fazer no processo de alfabetização?
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O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO
NA APRENDIZAGEM
O Psicopedagogo tem a função de mediar a trajetória evolutiva
humana, enfatizando os desenvolvimentos biológico, físico, psicológico, técnico, cultural e social de forma a maximizar as habilidades
e competências exigidas nas relações, principalmente nas educacionais. Beauclair (2011) cita Morin (2002), ao dizer que “convém, pois,
reconhecer o que é o ser humano, que pertence ao mesmo tempo à
natureza e a cultura, que está submetido à morte como todo animal...”
(BEAUCLAIR, 2011, p. 67).
Por atuar diretamente na formação humana, o psicopedagogo deve desenvolver competências e habilidades que sinalizem para
a compreensão de uma determinada realidade, de um determinado
contexto. A Psicopedagogia se reporta especialmente ao aprendizado
como processo, num tempo presente que busca superar os desafios
impostos no processo de ensino e aprendizagem.
A autora Ferreira (2001) estabelece uma relação entre a aprendizagem, o desenvolvimento e a relação com o corpo da criança. Assim,
para ela, o esquema corporal se relaciona a organização dos estudos,
dos cadernos, dos materiais concretos até a consciência do próprio
corpo. Por interação espacial a autora entende que a criança se movimenta dentro de um espaço, percebe objetos e distâncias, que pode
ser a sala de aula. A coordenação dinâmico-manual é a avaliação dos
movimentos da mão da criança.
A criança em sala de aula manuseia objetos, deseja, pinta,
escreve, rasga papeis, etc. Perceber os seus movimentos, sua capacidade de manusear, é função da educação. Já a coordenação
visual-motora precisa de estímulos para se aprimorar e chegar a
um amadurecimento do movimento ocular e da análise do que os
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olhos capturam. A linguagem se desenvolve de forma progressiva
em simultaneidade com o desenvolvimento neurossensório-motor. A
incorporação de vocábulos novos aos já dominados se dá de forma
intensa na fase da alfabetização. A criança é uma junção de todos os
sentidos e órgãos que se desenvolve de forma explosiva, dinâmica e
interativa, assim, o desenvolvimento sensorial é o conjunto da visão,
do olfato, da audição, do paladar e do tato (FERREIRA, 2001).
Ferreira (2001, p. 70), também fala da educação emocional, que
necessita de três construções, a saber:
•

No âmbito emocional busca-se identificar e expressar os sentimentos, avaliar a intensidade dos mesmos, adiar a satisfação,
controlar os impulsos e reduzir a tensão;

•

No âmbito cognitivo busca-se saber a diferença entre sentimento e
ação, ler e interpretar indícios sociais, compreender a perspectiva
dos outros, usar etapas para resolver problemas, criar expectativas realistas sobre si, compreender normas de comportamentos;

•

No âmbito comportamental busca-se compreender e desenvolver comportamentos não verbais e verbais.

A exploração teórica nos permite conhecer e aprofundar sobre
o universo da aprendizagem infantil, bem como das relações afetivas
que permeiam a relação ensino e aprendizagem em sala de aula. Dessa forma, a causa de uma dificuldade pode ser o efeito de uma dificuldade não resolvida.
A individualidade do aluno tem raiz, tem suporte e, semelhante
a um rio, desenvolve seu percurso em leito próprio. A aprendizagem
não ocorre de forma objetiva, mas também sofre a influência da subjetividade do aprendente. Soma-se a isso o espaço cultural cujas relações marcam a vida e a formação do sujeito. Segundo Morin (2000,
p. 39), a educação deve favorecer a aptidão natural da mente em
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formular e resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso da inteligência geral.
A função da escola é garantir um ambiente capaz de estimular a
criança, gradativamente à adaptação; ao autoconhecimento; à aquisição da confiança, do equilíbrio de sentimentos e emoções, da autonomia e autodisciplina, da superação do egocentrismo; desenvolvimento do senso de responsabilidade; superar o individualismo; alcançar
equilíbrio nas relações sociais, apresentando atitudes de cooperação,
liderança e aceitação de controles externos; aprimorar habilidades motoras; discriminar estímulos visuais, táteis, gustativos, olfativos e auditivos; adquirir percepções espaciais e temporais; reconhecer os atributos dos objetos que manipula; realizar representações mentais de
deslocamentos espaciais, seqüenciais temporais e relações de causa
e efeito; aprimorar a sua capacidade de expressão verbal e não verbal.
Ao psicopedagogo é fundamental o conhecimento do desenvolvimento do sistema neurossensório-motor da criança a fim de poder perceber até que ponto se pode interferir com ações educativas. A autora
Ferreira (2001) destaca que é necessário conhecer os elementos que
compõe a psique do educando. Dessa forma destaca o esquema corporal, a lateralidade, a interação social, a orientação temporal, a coordenação dinâmico-manual, a coordenação visual-motora, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento sensorial (FERREIRA, 2001).
Essas são especificidades do desenvolvimento da criança, passiveis de serem observadas, trabalhadas e melhoradas no universo
escolar. O psicopedagogo ao observar esse desenvolvimento infantil
poderá detectar pontos em que se faz necessário a interferência. Segundo Ferreira (2001) a criança não é apenas neurossensório-motor,
mas existem outras funções interligadas no cérebro como a: sensação,
emoção e percepção.
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A evolução da criança se dá a partir das suas experiências,
das suas emoções e do estimulo que ela recebe. Para que ocorra a
evolução é necessária a ação mediadora da educação. É função da
educação, da intervenção profissional, do olhar do psicopedagogo a
promoção da construção da afetividade e a organização das funções
que resultem na formação humana integral. Nesse sentido Ferreira
(2001), destaca que o conhecimento e a intervenção psicopedagógica
procura conhecer a criança em suas minúcias.
A função psicopedagógica no processo de alfabetização objetiva as ações que direciona um olhar atento no sentido de perceber
possíveis problemas, entraves, desvios antecipando as ações interventoras. Ao perceber dificuldades, bloqueios ou qualquer outro problema, cabe ao psicopedagogo a intervenção que lhe é possível. Vale
ressaltar que podem ocorrem problemas que a solução não está ao
alcance do psicopedagogo devendo a criança ser encaminhada ao
psicólogo, analista, ou outro profissional.

ALFABETIZAÇÃO: PROCESSO
EM CONSTRUÇÃO
No processo de alfabetização, entre as habilidades a serem dominadas podemos citar a tomada de consciência dos fonemas. Se
antes da alfabetização essa consciência não era importante, apenas o
domínio da fala era usual, agora a linguagem falada toma forma pela
escrita. No nosso sistema de escrita, o alfabético, as letras do alfabeto
representam os fonemas que está intimamente associado à representação das pequenas unidades sonoras chamadas fonemas.
No processo de alfabetização, de forma generalizada, as dificuldades das crianças no domínio da escrita relacionam-se à escrita
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ortográfica (troca de letras, supressão de letras, acréscimo de letras,
pronúncia, disgrafia, discalculia, hipercorreção). Diante de uma sala
de aula com dificuldades, facilidades e níveis diversos, o alfabetizador pode sentir que seu desafio é grande e pode ficar ansioso,
perder-se em métodos e objetivos.
Segundo Ferreira (2001, p. 55),
Os acontecimentos que se repetem podem provocar uma progressão geométrica em sua intensidade. Nesse sentido é preciso desenvolver atividades que privilegiem a fala da criança. Não
uma fala de conteúdos, mas uma fala de sentimentos, desejos,
anseios, vivências cotidianas.

O ingresso da criança na escola antecipa a perspectiva do domínio gradativo da leitura e da escrita, o que caracteriza a alfabetização.
Tudo o que antecede a leitura e a escrita, é uma preparação para a alfabetização, que é sem dúvida o centro das expectativas de pais e professores. Na construção da aprendizagem, para ler e escrever é exigência
que a criança domine a codificação e a decodificação de símbolos gráficos, como ponto de partida, pois não há limite para a leitura e a escrita.
No entanto o que muitas vezes os pais e professores não consideram é que a leitura e a escrita são habilidades que exigem da
criança a atenção a aspectos da linguagem aos quais ela não precisa
dar importância, até o momento em que começa a aprender a ler e
escrever. É normal que a criança encontre alguma dificuldade no domínio da leitura e da escrita, já que estas exigem novas habilidades,
que não faziam parte de sua vida diária até aquele momento. Visando
superar as dificuldades apresentadas pelos estudantes em fase de
alfabetização, Ferreira (2009), nos lembra que
Para exprimir-se oralmente, é necessário que o emissor tenha
segurança para fazê-lo. A escola deve, ao trabalhar com as expressões orais dos alunos, propiciar essa segurança às crianças, começando por ações simples e cotidianas como respeitar
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a vez e voz de cada aluno e aceitar as diversidades lingüísticas
presentes na sala. Além das expressões espontâneas, o professor deve também propiciar momentos em que haja o ensino da
adequação às diferenças formas e situações de comunicação,
como, por exemplo, o aluno deve entender a exigência do emprego da linguagem formal, em determinadas situações comunicativas, enquanto que em outras se pôde usar a informalidade
da língua coloquial (FERREIRA, 2009, p. 24).

É valido lembrar que a leitura e a escrita pode se constituir em
uma atividade complexa para muitas crianças. Até certo ponto, o ritmo
em que elas superam essas dificuldades pode ser antecipado a partir
de seu nível de inteligência. No entanto algumas crianças vencem
essas dificuldades mais rapidamente e outras mais lentamente. Tais
características são próprias do processo de alfabetização, já que não
existe uma uniformidade no processo de aprendizagem das crianças
em fase de alfabetização.
Porém, nem todas as dificuldades são naturais, algumas dificuldades como as elencadas no estudo de caso, requer interferência de um profissional especializado como o psicopedagogo. Caso
essas interferências não ocorram, a criança poderá ter prejuízos no
domínio de conceitos, na escrita e na pronuncia de palavras, entre
outras, na vida adulta.
A leitura e a escrita são saberes práticos, já que é lendo e escrevendo que se aprende a ler e a escrever. É através da experiência que
a criança desenvolve a capacidade de mobilizar aquelas estratégias
básicas para o ato de leitura e da escrita: verificação, antecipação e
identificação. Mas é uma prática direcionada, planejada intencionalmente e observada em seus avanços, desafios e possibilidades.
Os profissionais da alfabetização que acompanham a criança,
fundamentados em conhecimentos práticos e teóricos, devem estar
prontos para as interferências e encaminhamentos, se for o caso, objetivando auxiliar a criança a superar suas limitações.
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No contexto escolar, o uso da leitura e da escrita é a forma mais
direta de se comunicar os conteúdos programáticos. Esses conteúdos se encontram nos livros didáticos, revistas, jornais entre outros,
portanto, a alfabetização deve garantir que o aluno possa dialogar
esses conteúdos. Mesmo quando se usa os meios modernos de comunicação como a internet, a leitura e a escrita se fazem necessárias.
Segundo Martins (1982), a leitura é o processo de compreensão das
expressões formais e simbólicas. Esse processo não se reduz apenas a decifração, a codificação e a decodificação de sinais gráficos.
Podemos afirmar que a construção do conhecimento passa pelo diálogo da leitura e da escrita, entre outros.

METODOLOGIA
Esse trabalho é um estudo de caso em que a pesquisa ocorreu
com uma criança do 1º ano do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florescer1, localizada no município de
Venda Nova do Imigrante-ES, no ano letivo de 2020, estando de acordo com as normas sanitárias e preventivas relacionadas ao Covid-19,
onde se estabeleceu regras de distanciamento e higiene durante a realização da pesquisa. Ressalto ainda que, os responsáveis pela criança
estiveram de pleno acordo, bem como, a direção e funcionários da
escola e Secretaria Municipal de Educação.
Como conceituação, o estudo de caso é um método qualitativo
que consiste, geralmente, em uma forma de aprofundar uma unidade
individual. Para Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens
especificas de coletas e análise de dados.

1
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Pelo estudo de caso é possível estudar a ocorrência de um fenômeno onde ele ocorre naturalmente. É um estudo empírico que tem
como objetivo determinar ou testar uma teoria. A prática do estudo de
caso consiste em observar, colher materiais, entrevistar, propor experimentos, dialogar, analisar, etc.
A identificação da criança que serviu a esse estudo de caso foi
o Marcos André (nome fictício para preservar a identidade do aluno) da
professora Maria Joana (nome fictício para preservar a identidade da
professora). A criança nasceu em 26 de agosto de 2014, portanto está
com seis anos de idade e se encontra em processo de alfabetização.
Como dados familiares foram possíveis ter como informações de que
a criança nasceu em data prevista e sem situações incomuns. É filho
único de pai lavrador e de mãe funcionária em um condomínio.
No ano de 2019, quando Marcos André ainda estava na educação infantil, foi analisado como sendo uma criança que apresentava
dificuldades de aprendizagem (grandes dificuldades em memorizar e
guardar informações). A professora da educação infantil informou que
a mãe foi convidada várias vezes para ir á escola, ocasiões que recebeu a comunicação sobre as dificuldades do filho. No mês de agosto
de 2019 a professora fez um relatório do aluno que foi entregue a mãe
solicitando que levasse o filho aos profissionais (fonoaudiólogo e neurologista) que pudesse ajudá-lo. Até o final do ano de 2019 a escola
não teve retorno desse acompanhamento.
No final do ano de 2019, Marcos André apresentava o seguinte
desenvolvimento educacional: a escrita era em garatuja (sem forma),
não reconhecendo as letras do alfabeto; confundia letras, números e
símbolos; não reconhecia números básicos de 0 a 10; ao tentar fazer
a contagem de 0 a 10, muitas vezes se perdia e precisava de ajuda da
professora para contar as quantidades; não dominava a escrita do seu
nome sem o auxílio da ficha de apoio; apresentava muitas dificuldades
em atividades orais devido a sua fala.
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Em relação à sua fala, a criança ainda troca algumas letras
como, por exemplo: o “F” pelo “S”. Exemplo quando diz: “Professora é
para ir para sila”, neste caso, ir para FILA, ou “professora posso ir fazer
sisi” (fazer xixi). Na idade em que o aluno Marcos André se encontra,
não é comum essa troca de letras, o que demonstra um atraso no desenvolvimento da oralidade da criança. Acrescenta-se a isso, a dificuldade de alfabetização já que esta se dá pela pronuncia das palavras.
Marcos André Iniciou o ano 2020 na turma do 1º ano A. A professora Maria Joana ao ter acesso ao relatório do ano anterior passou
a acompanhar mais atentamente o observando o seu comportamento
durante as aulas presenciais, bem como durante as aulas remotas,
por conta da Pandemia do Covid-19, o desenrolar das atividades propostas, a evolução do aluno, a relação entre colegas (durante as aulas
presenciais) e com a própria professora.
A preocupação da professora é com a aprendizagem do aluno,
principalmente no que se refere ao domínio da leitura e da escrita,
pois a criança se encontra em fase de alfabetização. É interessante dizer, que essa é a tarefa da docência, desenvolver as diferentes
habilidades em seus alunos e que em casos de dificuldades ou limitações, faz-se necessário buscar ajuda de profissionais especializados. Segundo Perrenoud (2002),
... Uma prática reflexiva não é apenas uma competência a serviço dos interesses do professor, é uma expressão da consciência profissional. Os professores que só refletem por necessidade e que abandonam o processo de questionamento
quando se sentem seguros não são profissionais reflexivos
(PERRENOUD, 2002, p. 50).

Outro fator que demonstra a dificuldade do aluno descrito é a
sua dependência na sala de aula. Essa dependência é tanto em relação á professora como em relação a alguns colegas, precisando sempre de apoio, de ajuda e de interferência quando realiza alguma ação.
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Durante a realização das atividades propostas em sala, não conseguia realizá-las sozinho, procurava sempre o auxílio dos colegas e não
conseguia manter o foco de atenção nas atividades, no momento das
aulas presenciais. Em conversa com os responsáveis pela criança, durante este período em que as aulas estão sendo ofertadas de maneira
remota, a mãe que passa a maior parte do dia com ele, relatou que em
casa ele age da mesma maneira, não tendo ela preparação adequada
como um profissional qualificado para poder instruí-lo.
Dessa forma, percebe-se que o aluno não possui a autonomia,
a independência e a segurança própria da idade cronológica em que
se encontra. Outra situação a ser descrita no caso do aluno Marcos
André é a facilidade com que se distrai e se desconcentra das atividades, se envolvendo em brincadeiras e diálogos não relacionados às
atividades. O aluno é muito tranquilo, porém desatento, apresentando
um comportamento diferente dos outros colegas. Quanto ao seu relacionamento com os demais colegas, não foi percebido nada incomum,
seja na sala de aula ou nos demais espaços escolares, durante as
atividades docentes presenciais.
Numa visão de futuro, o que a criança pode fazer hoje com o
auxílio de adultos, poderá fazê-lo amanhã por si só. O estado de desenvolvimento mental da criança só pode ser determinado referindo-se pelo menos a dois níveis: o nível de desenvolvimento efetivo e a
área de desenvolvimento potencial. Rego (1999, p. 67), defende uma
interação entre o ser biológico e o ser social numa influência recíproca. Dessa forma, o desenvolvimento do ser humano é compreendido
como trocas recíprocas, que se estabelece durante toda a vida, entre
o indivíduo e o meio, com influências mútuas.
Outra situação agravante para o aluno Marcos André é a pouca
freqüência dos responsáveis na escola. Mesmo quando a família é
solicitada, não comparece. Somente no momento pedagógico foi re-
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gistrada a presença da mãe para falar e ouvir sobre o aprendizado e o
desenvolvimento da criança.
Quando se faz uma análise em termos de idade, desenvolvimento, domínio de leitura e escrita, capacidade de cálculo, de memorização, do uso da linguagem falada, e se faz um comparativo com os
demais alunos do primeiro ano, percebe-se que Marcos André está
muito aquém dos demais colegas.
Com o passar do tempo, e mantendo contato com um dos
responsáveis a distância via telefone, o aluno continua apresentando
dificuldades em entender os comandos dados nas atividades enviadas; parece estar alheio ao que está sendo falado; não consegue
repetir a fala da mãe (pois esta representa a figura da professora ao
ensinar) em um momento imediatamente seguinte. Nos momentos
de leituras, explicações de atividades, se distrai facilmente, conversando com pessoas que estejam ao seu redor, parecendo não perceber o que está sendo proposto.
No processo de alfabetização, a função psicopedagógica busca um trabalho progressivo e de forma a se intensificar. O domínio da
escrita imbrica uma educação de sentimentos já que a criança tende a
se expressar, manifestar a sua vivência relacional de amor, frustrações,
angústias, prazeres, etc. detalhes nem sempre facilmente expressado
pela fala. Um olhar psicopedagógico refinado e experiente poderá perceber no processo da alfabetização e das relações possibilidades de
interferências que resultem em ganho para os alfabetizando.
Segundo o relato da professora (coletados durante as aulas presenciais e durante as aulas remotas através de informações repassadas
pela família), após sete meses de trabalho no ano de 2020, a criança
continua apresentando grandes dificuldades de memorização. Ela procurou se deter mais na aprendizagem das letras. Na letra A ela ficou mais
tempo propondo atividades de recorte e colagem, o traçado, a circula-
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ção da letra, entre outros. Ainda na mesma semana a professora propôs uma atividade de identificação da letra A, mas, o aluno em questão
não conseguiu identificá-la demonstrando que o seu aprendizado ficou
comprometido ou não demonstrou ter o mesmo desenvolvimento das
demais crianças. Assim, a criança prosseguiu trocando as letras e os
números. Durante algumas semanas a turma realizou atividades de jogos com dados (números de 1 a 10), e o aluno até a data de 07/10/2020
não conseguia contar os números e as quantidades sem pular (exemplo
de sua contagem: 1,2,3,5,7,6,8,9) que estão propostos no livro didático.
Dentre as dificuldades apresentadas por Marcos André, alguns
relatos são identificados com o problema de discalculia. Nesse sentido
Lucion (2010) destaca que:
os distúrbios de aprendizagem causam prejuízo significativo
em áreas específicas, tais como na leitura (dislexia), matemática (discalculia), escrita (disgrafia), entre outros casos. Porém
o distúrbio específico não compromete as demais áreas do desenvolvimento. Os distúrbios aritméticos, conhecidos também
como discalculia, constituem-se na dificuldade específica em
realizar cálculos e operações que exijam raciocínio lógico-matemático (LUCION, 2010, p. 05).

Estando a dificuldade identificada, é função da escola é buscar
ajudar a criança com limitações, dessa forma algumas sugestões em
como ajudar Marcos André foram elencadas abaixo:
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a.

Permitir o uso de calculadora e tabela de tabuada;

b.

Adotar o uso de caderno quadriculado;

c.

Adotar provas e avaliações adaptadas ao nível e capacidade
da criança;

d.

Propor formas alternativas de avaliações e realizações de atividades como, por exemplo, as respostas orais a questionamentos direcionados;
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e.

Propor atividades repetitivas para facilitar a memorização e a
internalizarão da aprendizagem que se deseja;

f.

Sempre que possível, fazer o uso de imagens que a criança
possa visualizar e ao mesmo tempo resolver atividades;

g.

Identificar a forma que a criança mais aprende para explorá-la
com mais profundidade;

h.

Destacar sempre o sucesso alcançado e nunca elevar os erros;

i.

Ter em mente que, para o discalcúlico, nada é óbvio, como é
para os demais alunos.

Outra característica da criança é o não reconhecimento das fichas com os nomes dos colegas dispostas em sala de aula para o
exercício da leitura e da memória. Além da dificuldade com nomes, a
criança demonstrou não ser capaz de reconhecer e diferenciar as cores primárias. Diante das dificuldades expostas, o aluno Marcos André
precisa sempre da ajuda da professora para realizar as suas atividades
sendo incapaz de agir com autonomia, mostrando-se dependente.
Segundo Piaget (1998) para que o aluno adquira a autonomia
desejada
é preciso ensinar os alunos a pensar, e é impossível aprender
a pensar num regime autoritário. Pensar é procurar por si próprio, é criticar livremente e é demonstrar de forma autônoma. O
pensamento supõe então o jogo livre das funções intelectuais e
não o trabalho sob pressão e a repetição verbal (PIAGET, 1998).

A criança ainda se detém de forma exagerada em atividades
secundárias como o apontamento dos lápis. Isso demonstra um claro
desvio das atividades propostas com a perca do foco pela distração.
Diante do quadro apresentado, a professora orientada pela Psicopedagoga tem usado de recursos que buscam elevar a aprendizagem
e o desenvolvimento do Marcos André. Dentre esses recursos foi ciS U M Á R I O
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tado o atendimento individualizado feito pela professora durante as
tarefas e em outros momentos (durante as aulas presenciais). Outro
recurso usado é uma quantidade e diversificação maiores de atividades sobre um mesmo assunto, buscando pela repetição uma maior
memorização e domínio da habilidade requerida.
Um recurso possível e importante seria o envolvimento da família a ponto de recorrerem a ajuda extraclasse como o suporte de uma
fonoaudióloga que pudesse corrigir a fala. A correção da fala teria um
duplo valor: em primeiro lugar a pronuncia correta impedindo a perpetuação de uma fala errada e em segundo lugar o desenvolvimento da
capacidade de relacionar uma fala correta com uma escrita correta.
A Psicopedagoga da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) de Venda Nova do Imigrante orientou a professora a fazer um
relatório dos pontos observáveis, que culminou no presente documento, objetivando o encaminhamento da criança ao neuropediatra, para
iniciação de processo de investigação, com a finalidade de confirmação ou refutação de causas neurológicas para a sua dificuldade de
aprendizagem. No que diz respeito a esse último recurso, os pontos
foram elencados pela professora em forma de relatório, porém o não
comparecimento da família que deverá agendar e encaminhar a criança para a neuropediatra não foi feito.
Beauclair (2011) diz que o ato de pensar é natural do ser humano. É tão natural que não refletimos sobre ele. Porém, a função psicopedagógica busca refletir sobre o ato de pensar e o processo de
aprendizagem como ações humanas que levam ao desenvolvimento.
Psicopedagogicamente para conhecer é preciso experimentar, observar, estar com a atenção voltada aos movimentos, as possibilidades
de explorar e do descobrir. Para conhecer é imprescindível chegar
aos significados, ter acesso ao mundo conceitual dos indivíduos, e
as redes de significados compartilhados pelos grupos, comunidades
e culturas (BEAUCLAIR, 2011, p. 41).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desse trabalho foi analisar a função do psicopedagogo no espaço escolar como profissão que busca mediar de modo positivo o processo de alfabetização num estudo de caso. Tal perspectiva
vem de encontro às necessidades atuais de um universo educacional
múltiplo e complexo onde a Psicopedagogia deve direcionar um olhar
especial para o aluno, principalmente em fase de alfabetização.
Conhecer cada etapa de seu desenvolvimento, bem como os
possíveis problemas e a possibilidades com as quais ele pode se deparar para intervir acertadamente sempre no sentido de maximizar a
sua formação. É necessário destacar também, a valorização da auto-estima da criança como fator fundamental para o seu desenvolvimento como um todo. Alfabetizar uma criança é também fazer com que ela
encontre prazer em suas ações e encontre valor pessoal. Assim, os
elogios, mostrar seus avanços, reforçar seus estímulos são ações que
tendem a elevar a auto-estima e resultar em progressos.
Nesse sentido Ferreira (2001, p. 62), destaca que “Uma prolongada ausência de sintonia impõe tremendo tributo emocional à
criança, sobretudo se estes sentimentos tiverem desestimulação
continuada”. A auto-estima é elemento fundamental ao bem estar da
criança seja das condições físicas ou emocionais influenciando nas
condições da aprendizagem.
Nos dizeres dos autores que serviram de base para esse trabalho, no processo de alfabetização, a função psicopedagógica busca
progressivamente intensificar as ações e interferências para beneficiar
a aprendizagem e a formação da criança. O domínio da escrita não
se dá de forma mecânica, mas se constitui em uma ação carregada
de sentimentos que se manifesta pela expressão relacional, onde de
forma implícita ou explicita estão presentes o amor, as frustrações, as
angústias, os prazeres, etc. que desafiam a aprendizagem.
S U M Á R I O

363

Evidencia-se que mesmo que a criança não se expresse pela
fala detalhando as suas dificuldades, desafios, traumas, bloqueios,
etc., o olhar psicopedagógico refinado e experiente poderá perceber
no processo da alfabetização e das relações possibilidades de interferências que resultem em ganho para os alfabetizando.
No caso do aluno em questão, o Psicopedagogo alcança seus
objetivos quando, investiga e chega à compreensão das necessidades
de aprendizagem de determinado aluno. Então, a partir daí, propõe
interseções que tornam possíveis a aprendizagem do aluno com dificuldades. Desta forma, o Psicopedagogo institucional passa a ser uma
ferramenta poderosa na superação das dificuldades e dos desafios
que limitam a aprendizagem.
Cabe aqui ressaltar, que neste ano de 2020, estamos enfrentando uma pandemia do Covid-19, e que, muitas das ações que eram
feitas dentro do ambiente escolar, ou seja, estando mais próximo do
aluno, infelizmente não foram possíveis, justamente por conta do isolamento social, distanciamento e prevenções sanitárias recomendadas
pelos órgãos de saúde. Fica difícil dizer ao certo, se os responsáveis
estão cumprindo com maestria suas habilidades em casa, ou seja,
instruindo as crianças de acordo com os comandos repassados pelos
profissionais da educação perante as atividades propostas.
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INTRODUÇÃO
Há bem pouco tempo, dirigir uma escola era considerado como
uma tarefa rotineira. Cabia ao diretor zelar pelo bom funcionamento
da escola, centralizando em si todas as decisões e administrar com
prudência os eventuais imprevistos.
Atualmente, essa situação mudou muito. As grandes e contínuas
transformações sociais, científicas e tecnológicas passaram a exigir
um novo modelo de escola e, consequentemente, um novo perfil de diretor, que segundo Andrade (2004, p. 11) necessita de “[...] formação e
conhecimentos específicos para o cargo e a função de diretor-gestor”.
Apesar de todo o caminho percorrido e dos avanços no sistema
educacional, muitas escolas não acompanharam as transformações
que a sociedade vem experimentando. Assim, encontram-se ainda
muitos resquícios de uma educação tradicional herdada de uma administração igualmente tradicional e autoritária.
Entendemos que, mudar este conceito de administração escolar
não é fácil e rápido, embora seja necessário e urgente. A sua mudança
se dá em um campo de luta pela transformação da escola que, na
maioria das vezes, é barrada pelos próprios profissionais.
Portanto cabe à comunidade escolar tornar-se agente e acompanhar a administração de sua instituição, pois é através de uma gestão (direção, coordenação e supervisão) mais democrática e atuante
que se criam propostas alternativas para uma possível superação de
problemas escolares e, a partir do momento que todos participam
desta gestão, é possível proporcionar um melhor conhecimento do
funcionamento da escola.
Considerando que o gestor escolar é uma função pouco analisada, porém muito requisitada na escola e por saber que esta é uma função
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que pode ser preenchida por um pedagogo, é que decidimos estudar,
analisar, quem é o diretor que encontramos nas escolas do município de
Venda Nova do Imigrante e como deveria ser uma gestão democrática.
Este trabalho pretende discutir questões referentes ao papel do
Gestor Educacional, explicitar e compreender qual sua função, seu
perfil e fazer uma reflexão sobre como deve atuar nas escolas.
Entende-se que o Gestor Educacional é uma ocupação importante nomeada geralmente como Diretor Escolar que deve buscar
transformar a instituição em um ambiente de cooperação e aprendizagem, motivando o potencial de cada indivíduo participante deste processo. Precisa focar a simplicidade, objetividade e transparência nos
atos, na comunicação e nas decisões.
Andrade se refere a essa questão dizendo que:
As novas estruturas familiares, sociais, econômicas, empresariais e políticas, nacionais e mundiais, requerem um novo modelo de escola, com responsabilidade social, que forme um novo
tipo de cidadão. E isto só será possível com um novo estilo de
gestão escolar, para qual o diretor deve sensibilizar-se e preparar-se. (ANDRADE, 2004, p.16)

Nesse sentido, consideramos que o Gestor é um profissional
que deve estar engajado em todas as esferas do contexto social, da
familiar a mundial, devendo uma das metas ser a construção de uma
escola democrática, contemplando as necessidades da comunidade.
Deste modo, evidencia-se que a busca da qualidade na educação representa o desejo de prestar um serviço eficiente, no sentido de contribuir na formação de homens e mulheres capazes de compreender a
sociedade em que vivem.
A intenção da escolha da temática em questão está em mostrar
qual deve ser o perfil e o papel do Diretor Escolar, uma vez que, bem
administrada, a escola é capaz de transformar a realidade, associan-
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do-se à democratização e participação de toda a comunidade, em
ações conjuntas, visando um ensino de qualidade.
Como referência o livro “A gestão da escola”, organizado por
Rosamaria Calaes de Andrade, traz relevantes pontos sobre o novo
perfil do dirigente escolar, com formação e conhecimentos específicos
para o cargo e a função de diretor-gestor. Segundo a autora o gestor
escolar precisa de uma mudança radical de postura, um novo enfoque
de organização, um novo paradigma de encaminhamento das questões escolares, ancorado nos princípios de participação, autonomia,
autocontrole e responsabilidade.
Outra referência utilizada foi “Gestão educacional: uma nova
visão” da autora e colaboradora Sonia Simões Colombo. O livro trata
sobre a arte de gerir na educação, incluindo a escola no contexto
atual da sociedade, o qual exige mudanças constantes. Para a autora, cabe ao gestor educacional compreender as forças externas e internas que exercem influência sobre a escola, direcionando esforços
para superar os desafios.
A UNESCO, em 1990, colocou como missão da escola “Satisfazer às necessidades básicas da aprendizagem das pessoas por meio
de instrumentos e de conteúdos” (apud ANDRADE, 2004, p. 27). Ao
refletirmos sobre tal ponto, perguntamos por que a escola existe, para
que e como satisfazer as necessidades da sociedade, para quem trabalhamos, para que serve o que estamos fazendo, entre outras. São
questões filosóficas que levam a pensar a finalidade da escola e como
enfrentar os desafios que são lançados diariamente.
Para alcançar objetivos que visam a qualidade da educação é
necessário construir um caminho, ou seja, traçar um plano e escolher
estratégias de trabalho. Para que a escola construa seu projeto é
primordial que todo o corpo escolar esteja envolvido, conjuntamente
com o Gestor Escolar, pois é muito difícil para o diretor assumir sozinho a direção de uma escola.
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Neste sentido, a nossa investigação surge das seguintes indagações: Qual o papel do gestor escolar atualmente? Qual deve ser o
perfil deste profissional? Como o gestor escolar é escolhido? Quem é
o gestor que encontrado nas escolas? Ele se encaixa no perfil dito nas
teorias? Qual é a sua função na realidade?
Através deste trabalho pretendemos principalmente explicitar
quais são o papel e o perfil do gestor escolar atual.
Para entender este objetivo necessitamos antes de tudo conceituar o que é gestor escolar e comparar gestão educacional x administração escolar. Ao traçar o que é gestão, será necessário identificar as
habilidades que o gestor possui e também as dificuldades que encontra em sua função.
Durante a escolha da temática surgiu a curiosidade em entender
como os diretores escolares são escolhidos para tal cargo, logo, precisaremos pesquisar diretores de escolas, Secretaria de Educação e Superintendência Regional de Educação para aprofundamento da realidade.
Desta forma conseguiremos fazer a conexão entre teoria e prática acerca das questões colocadas acima e propiciaremos a reflexão.
Espera-se contribuir com os conhecimentos acerca da temática
para uma reflexão-ação do papel do gestor escolar no contexto atual.

O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR
Há bem pouco tempo, a função do diretor escolar se baseava
em zelar pelo bom funcionamento da escola e as decisões eram tomadas apenas por ele sem o conhecimento ou consentimento dos outros
membros da escola.
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Vivemos hoje uma sociedade que sofre mudanças todos os dias
e precisamos adaptar a escola neste contexto. Entre essas adaptações, entra também a “gestão escolar” que substitui o conceito de
“administração escolar”:
A gestão escolar, em substituição à administração escolar, não
é apenas uma questão semântica. Ela representa uma mudança radical de postura, um novo enfoque de organização, um
novo paradigma de encaminhamento das questões escolares,
ancorado nos princípios de participação, de autonomia, de autocontrole e de responsabilidade. (ANDRADE, 2004, p. 11).

Andrade (2004, p. 11) coloca ainda que o gestor é o pilar principal para o bom funcionamento da escola, “A essência da gestão é fazer
a instituição operar com eficiência, a eficácia da gestão depende, em
grande parte, do exercício efetivo da liderança.” e que “O diretor-líder
desperta o potencial de cada pessoa da instituição, transformando a
escola em oficina de trabalho, onde todos cooperam, aprendem e ensinam o tempo todo.”
Diante de todas estas colocações, a função do diretor já não
é cumprir tarefas rotineiras, suas atividades são das mais diversas,
variam de simples a complexas, desde questões estruturais da escola
até as humanas envolvendo valores.
Para Colombo (2000, p. 71), “O gestor educacional precisa criar
valor para seu público.” e para cumprir esta meta o autor coloca que:
[...] uma das tarefas do gestor educacional é fazer que sejam
cumpridas as promessas da escola a seus usuários. Para tanto, se faz necessário: detectar e avaliar constantemente novas
oportunidades; mapear as percepções, preferências e exigências dos alunos, bem como de seus familiares; manter-se constantemente em contato com seu público-alvo, para se assegurar
de que ele está satisfeito.(COLOMBO, 2000, p. 71).
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Para que o gestor escolar realize sua função com eficiência e
eficácia, classificam-se os desafios em três dimensões:
Dimensão administrativa e humana (questões de infraestrutura e de pessoal). Dimensão sociopolítica e cultural (relações
interpessoais com a comunidade e com a cultura). Dimensão pedagógica (questões relativas ao processo de ensino e
aprendizagem, como o currículo e as práticas pedagógicas).
(ANDRADE, 2004, p. 13).

O autor sugere que estes desafios sejam revistos, avaliando-se em que dimensão a atuação tem sido mais significativa, para que,
quando necessário, a gestão reelabore a rotina de funcionamento da
escola, junto com os professores e os funcionários.
É dever do diretor adotar uma postura em sintonia com os fundamentos da proposta da escola e para que isso ocorra ele terá mais
facilidade se seguir as dez lições apontadas por Andrade em seu guia.
A primeira lição identifica a função do diretor como “[...] um
equilíbrio permanente entre o pedagógico e o administrativo, e essa
harmonia decorre, quase sempre, da compreensão de que a escola é
um sistema.” (ANDRADE, 2004, p. 16). O gestor deve começar (re) definindo o objetivo da escola, o segundo passo é considerar, em todas
as decisões, a dependência dos componentes desse sistema. O último passo é reconhecer as falhas deste sistema. Nesta etapa, a gestão
deve analisar a parte física da escola, a tecnologia (o “como fazer”) e
o elemento humano que constitui a escola.
A próxima lição traz a liderança como serviço, na qual a função do
diretor é representar a escola, interna e externamente, como cabeça da
instituição, é uma responsabilidade cada vez mais necessária e crítica.
Na lição três, o diretor é responsável em mostrar e encaminhar
sua escola para a responsabilidade social. Deverá promover a conscientização de qual é a finalidade da educação e deixar claro a todos
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os envolvidos qual é a missão da escola. Faz necessário entender que
a responsabilidade social está muito além do que colaborar em campanhas de agasalho, de alimentos, entre outros, a responsabilidade
que se fala tem a ver com o aprimoramento da ordem social de convivência democrática e com a construção de um país igualitário.
Na quarta lição, o diretor, assim como o professor, também deve
planejar suas ações:
Dar rumo à escola é a maior responsabilidade do diretor. Essa
responsabilidade pode ser compartilhada com a equipe técnica, com os professores, com os funcionários e, até mesmo,
com os alunos, mas quem responde por ela é o diretor. Como
diretor, posso pedir ao vice-diretor que elabore um projeto para
a realização de eventos, mas não é o vice-diretor que responde
pelo fato de a escola ter ou não ter um projeto dessa natureza.
(ANDRADE, 2004, p. 31)

Rever seus planejamentos e estratégias, assim como avaliar o
que já foi aplicado faz parte do processo. Destaca-se também que
quando se planeja, os projetos ganham mais significado, mas que estas ações sejam construídas de modo participativo, assegurando a
compreensão e participação de todos.
O trabalho cooperativo tem uma importância muito grande na
escola, porque atende três necessidades: cumprimento da missão,
realização e proteção e crescimento pessoal, profissional e como
membro de equipe. A lição cinco diz que a mudança verdadeira na
conduta do diretor é capaz de desencadear transformações:
Desaprender um comportamento é um processo bastante
complexo; envolve ansiedade, atitude defensiva e resistência
à mudança. Em momentos de aprendizagem, o papel do diretor é relevante. Esse processo pode ser compartilhado, mas
não delegado. O diretor precisa estar na frente, sinalizando
com suas atitudes que o comportamento competitivo agora
é considerado mais negativo, enquanto o cooperativo, mais
positivo. (ANDRADE, 2004, p. 46).
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Acima de tudo, a escola deve dar um valor imenso ao ensino e
à aprendizagem, entendendo que o professor não é mero transmissor
e que o aluno também é um cooperador deste processo, que tanto
aprende como também ensina. “O professor necessário é aquele que
‘ensinaprendendo’ e o bom aluno é aquele que ‘aprendensinando’.”
(ANDRADE, 2004, p. 48).
A lição seis, aborda o tema educação e treinamento e o autor
traz que é papel do líder “[...] criar condições para que as pessoas tenham uma vida o mais enriquecedora possível.” (ANDRADE, 2004, p.
52), ou seja, o diretor precisa proporcionar o crescimento (profissional
e pessoal) dos professores e funcionários, buscar os recursos necessários e garantir a realização e inclusão de todos.
Colombo coloca que:
Talvez este seja o ponto central da nova gestão escolar: valorizar
e investir no capital humano, conferir autonomia e responsabilidade aos profissionais envolvidos e conferir autoridade ao líder
que atue como organizador, articulador e mobilizador dos diversos processos que se desenvolvem na escola. (2000, p. 242).

Andrade faz ainda, uma importante crítica quando diz que os
diretores e coordenadores de escolas estão sempre participando de
cursos e seminários, mas que o dia-a-dia de suas instituições permanece como sempre foi. É importante que os conhecimentos sejam
compartilhados e analisados frente à realidade da escola e ao que
se quer alcançar. Quanto ao treinamento, professores e funcionários
devem não só buscar conhecimentos, mas também aprimorar suas
habilidades de convivência e comunicação.
O sétimo ponto é a comunicação, segundo Andrade (2004, p.
56) “O diretor é responsável por todas as comunicações de sua escola,
até mesmo por aquelas que ele não assina.” Antes de tudo, para que a
comunicação aconteça de fato, é necessário ter credibilidade com os
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destinatários, levando em consideração que toda comunicação não é
somente o fato de transmitir mensagens, o ato de comunicar cria também laços, energiza as pessoas e constrói confiança.
É necessário criar um respeito pela língua e isso se faz através de
uma comunicação clara, objetiva e gentil. A fala requer planejamento, o
diretor que improvisa o tempo todo tende muito mais a errar. Uma reunião
de pais, por exemplo, que tenha a duração de uma hora, precisa de três
horas de preparação para que seja produtiva. É necessário que o diretor
planeje também o seu tempo para que possa estar disponível quando
funcionários, professores, pais e alunos o procurarem para conversar.
Este profissional deve estar aberto às opiniões, saber ouvir e principalmente, querer ter contato com o ser humano e resolver seus conflitos.
A oitava lição mostra que uma das funções do diretor é construir
uma aliança com o professor:
Uma das funções mais importantes de um diretor é cuidar do desenvolvimento de seus professores. Se os professores são preguiçosos, se não se comprometem, se são intransigentes, sem
espírito de cooperação, a única pessoa de quem o diretor poderá
cobrar alguma coisa é de si mesmo. (ANDRADE, 2004, p. 58).

Logo, para que o diretor possa melhorar seu grupo de professores, deverá então, tê-los como parceiros e batalhar para que estes
tenham condições melhores de trabalho, pois um grupo fortalecido
manterá a qualidade da escola.
A lição número nove traz a escola como parceira da família e
logo de início Andrade discorre que a escola não poderá nunca substituir a família, as responsabilidades são de ambas e cada uma tem o
seu papel. Assim como outras relações, esta também deve ser baseada no diálogo e no respeito. Uma escola só cresce com a participação
efetiva da família. O diretor deve levar sua escola à democracia, porque
o autoritarismo só gerará desconfiança, transferência de responsabili-
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dade, imposição de culpa, desinteresse, superficialidade, ou seja, distanciará os familiares e isto é uma perda enorme.
A última lição colocada traz a sintonia que a escola deve adotar
perante a realidade e chama atenção principalmente do diretor. Primeiramente, o gestor “[...] deve ter as características de um empresário:
criar esperança e gerar estímulo no grupo” (ANDRADE, 2004, p. 66),
isso se justifica ao analisarmos o contexto atual no qual encontramos
as escolas, estas precisam inovar diariamente para conseguir a atenção e o envolvimento de todos os alunos e neste processo gasta-se
muita energia humana, pois ainda há os obstáculos, problemas do
dia-a-dia que os profissionais precisam enfrentar. O diretor precisa estar atento ao que ocorre em sua escola e apontar como estas energias
serão gastas, deve servir à escola e não servir-se dela:
O diretor é o maior responsável pelos resultados da escola. Ele
deve ter olhos para o todo da instituição; não pode estar o tempo todo olhando para o próprio umbigo. Ele deve conhecer as
características de seus subordinados e ter lucidez para definir
as prioridades. Aquele que chega à direção de uma escola e
ignora a realidade, agindo como se boas ideias fossem suficiente para torná-lo um diretor de sucesso, corre o risco de, muito
rapidamente, fracassar. Conhecer os pontos fortes e os pontos
fracos da organização é fundamental na definição das prioridades e na implantação de mudanças. (ANDRADE, 2004, p. 67).

Quanto a isso, Colombo aponta:
Ao diretor cabe, indiscutivelmente, uma postura em consonância com os fundamentos da proposta de escola, pois de nada
adianta pregar dogmaticamente uma ideia que não seja de fato
vivenciada. É uma outra instância de um currículo oculto do
qual partem coerência entre discurso e prática, consistência de
trabalho, além de segurança de corpo docente, funcionários,
alunos e pais.” (2000, p. 242).

Após analisarmos cada uma das lições entendemos que o diretor
tem uma grande carga de responsabilidades, porém, estas lhe cabem

S U M Á R I O

376

dirigir. Não há uma escola sem professores, funcionários, pais e alunos,
o diretor não está sozinho e se o objetivo é democratizar a instituição teremos de descentralizar as decisões das mãos do gestor. O administrador
escolar é quem responde por toda escola, mas são todos os indivíduos
nela presentes que a transformam num ambiente de aprendizagem.

METODOLOGIA
Para entender quais são o papel e perfil do gestor escolar, foi
utilizada a pesquisa qualitativa, vinculada a uma abordagem teórica e
prática que proporciona subsídios acerca das questões que norteiam
a Gestão Escolar. A pesquisa qualitativa encaixou-se perfeitamente neste trabalho porque tem caráter exploratório, isto é, estimulou
os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto
ou conceito. Mostrou aspectos subjetivos e atingiu motivações não
explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. Através
dela é possível alcançar percepções e entendimentos sobre a natureza geral da gestão escolar, abrindo espaço para a interpretação, a
partir de padrões encontrados nos dados.
O ponto de partida foi a pesquisa bibliográfica que serviu de fonte para a pesquisa de campo e envolveu as autoras Rosamaria Calaes
de Andrade e Sonia Simões Colombo.
Para a pesquisa de campo foi utilizado, de acordo com a necessidade de informações, entrevista e questionário com o propósito de
compreender a realidade. Os objetos de pesquisa foram os diretores
de escolas, representantes da Secretaria de Educação de Venda Nova
do Imigrante e da Superintendência Regional de Afonso Cláudio. As entrevistas e questionários implicaram questões que ajudaram a apontar
quais são as principais dificuldades dos diretores, traçando o perfil de
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cada um deles e também se estes participam de formação continuada.
Serviram para identificar quais tarefas cada um deles realiza em suas
escolas e como se faz as relações diretor-funcionário/professor, diretor-aluno/família. As entrevistas voltadas para as instituições ligadas à
escola (Secretaria e Superintendência da Educação) teve o objetivo de
analisar como os diretores são escolhidos e como é a oferta para que
os diretores invistam em sua formação continuada.
O critério de seleção para entrevistar os diretores se fez da seguinte forma: selecionar parte das escolas que se localizam na zona
urbana do município de Venda Nova do Imigrante de forma que fossem
representadas as esferas municipais, estaduais e particulares, envolvendo também os seguimentos do ensino infantil ao superior, somando
ao todo oito escolas.
As informações recebidas foram gravadas ou anotadas pelos
pesquisadores ou enviadas através de e-mail dependendo das condições de locomoção e comunicação. A pesquisa de campo aconteceu
no segundo semestre de 2012 em escolas e secretaria de Educação
do município Venda Nova do Imigrante. Abrangeu também a Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio.
A metodologia envolveu a análise comparativa para investigar
a prática de acordo com a teoria. Assim pode-se identificar o papel
do diretor escolar, traçar seu perfil e comparar os resultados obtidos
na pesquisa de campo. Esta pesquisa pode no futuro ser ampliada
para uma análise quantitativa se houver interesse de ampliação do
tema. A culminância desta se fez com comparação e reflexão sobre
a teoria e prática analisadas.
Esta pesquisa teve sua origem, como mencionado no início deste estudo, na necessidade de identificar o papel e perfil do diretor escolar, contando que este assunto nunca foi explorado por alunos concludentes do curso de Pedagogia da Faculdade Venda Nova do Imigrante.
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Assim, este estudo teve a intenção de ser desenvolvido a partir
das reflexões sobre o conceito de gestão que está ganhando força no
meio escolar, tendo em vista o perfil de diretor que o mercado exige
hoje. O que implica também pensar que os cursos de Pedagogia não
preparam um diretor na prática, porém, o pedagogo é considerado
habilitado para tal cargo dependendo de seu perfil.
Nesta perspectiva, destaca-se neste trabalho a necessidade
de pensar no diretor e sua atuação nas organizações escolares, em
concordância com os outros componentes da prática educativa. Evidencia-se a exigência de um novo perfil de trabalhador, com um nível
de qualificação cada vez maior. Esses atributos parecem enfatizar aptidões cognitivas e conhecimentos teóricos. A valorização recai sobre
o raciocínio, capacidade de aprender, capacidade de resolução de
problemas e capacidade de tomada de decisão, entre outras, desconsiderando tudo o que leve a tarefas fragmentadas e repetitivas.
Conforme previsto no projeto, foi enviado um questionário por
e-mail para Superintendência Regional de Afonso Cláudio e estabelecidos contatos com sete diretores, uma coordenadora e a Secretaria de
Educação de Venda Nova do Imigrante através de entrevista presencial.
Obtivemos um bom retorno, com exceção de uma escola a qual não
conseguimos estabelecer um horário para a realização da entrevista.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O resultado será analisado em duas etapas, a primeira relacionada aos diretores e a segunda relacionada à Secretaria de Educação
de Venda Nova do Imigrante e à Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio.
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Foi traçado um perfil básico das instituições quanto a seguimentos atendidos e quantidade de funcionários administrativos e professores. Quanto aos seguimentos, participaram das entrevistas duas
diretoras de Educação Infantil; dois diretores de escolas que atendem
os Ensinos Fundamentais I e II; uma diretora de Ensino Fundamental
II, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional; uma diretora de escola que atende da Educação Infantil ao Ensino
Médio e por fim, uma coordenadora de Ensino Superior e Pós Graduação que descreveu o trabalho da diretora de sua instituição. Quanto à
quantidade de funcionários o número varia entre 12 a 31 e a quantidade de professores varia entre 17 a 57.
Partindo para o perfil dos diretores, suas idades variam entre 35
e 67 anos, com experiência em direção na escola atual variante entre 1
ano e 10 meses até 10 anos. As funções exercidas anteriores ao cargo
de diretor de todos os entrevistados estão diretamente relacionadas
à educação, todos já foram professores e alguns já haviam trabalhado na direção de escolas ou na Pedagogia. De certo, todos possuem
grandes experiências na área educacional e puderam contribuir através dos diálogos estabelecidos entre pesquisador e pesquisados.
O primeiro assunto abordado foi quanto à exigência dos alunos
e seus familiares. Alguns dos diretores responderam que tais cobranças são na maior parte das vezes, vontades não sanadas na família,
ligadas à carência, pois são muito dependentes ainda (exceto o Ensino
Superior). Podem estar ou não de acordo com o foco da escola. É
observada pela maioria dos diretores, que esta é uma postura criada
pela própria família, que repassam o seu papel de primeira instituição
educadora para a escola. Outros diretores não veem como cobranças,
entendem que esses comportamentos são pedidos, porém, há uma
necessidade de atender para conseguir algum retorno. Pontuam como
positivo, dizem que os alunos e suas famílias estão exercendo seus
direitos de cobrar um bom ensino, sendo importante dar abertura para
conversas e sugestões. O foco deve ser o aluno.
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Seguindo a teoria estudada foi perguntado se há um equilíbrio
entre o pedagógico e o administrativo da escola e se a comunicação
que ocorre entre ambos é eficiente, as respostas colhidas, apontam
uma falha de comunicação entre os educadores. Alguns diretores entendem que este aspecto necessita ser trabalhado nas escolas, porque quando o administrativo e o pedagógico trabalham juntos facilita a
caminhada em prol do aluno e sua aprendizagem. A maioria disse que
a comunicação existe de forma mais equilibrada entre os gestores, que
possuem um momento semanal para se reunirem, porém, em casos
urgentes pedem mais encontros durante a semana. Uma das diretoras
colocou que este é um fator desafiador, pois se deve estar sempre
disponível e que conflitos também podem acrescentar, uma vez que
levam a refletir. Todos veem a importância de trabalhar em equipe.
A terceira pergunta queria saber a visão que os diretores tinham
de seu próprio cargo, a maioria deixou claro que é necessário abdicar seu tempo integral, assumindo muitas responsabilidades, principalmente a de direcionar a escola para uma educação de qualidade.
Entendem ainda que o perfil do diretor deve ser acompanhando pela
ética, disciplina, equilíbrio, respeito e principalmente compromisso,
pois é a figura que representa a instituição. Uns consideram o cargo
de maior peso na educação, é o tomador de decisões, devido esta
responsabilidade é necessário estar por inteiro envolvido. Outros não
consideram um fardo muito pesado pelo fato de possuírem certa experiência, mas que mesmo assim, há dias que necessitam de mais esforço, desta forma, também aprendem. Uma das diretoras lembrou que
todos representam a escola e que cada profissional é muito importante.
A pergunta seguinte refere-se ao papel da escola frente às responsabilidades sociais que promovem a convivência democrática, estimulando a construção de um país mais igualitário. A curiosidade era
saber como as escolas desenvolvem esse trabalho e foi descoberto
que alguns consideram que a democratização deve fazer parte do cotidiano escolar, baseada no diálogo e no respeito, até porque esse é
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o objetivo principal contido nos PCNs. A prática da democracia ocorre
através de projetos sobre sustentabilidade, doação de uniformes, campanhas de doação de sangue, oferta de palestras, entre outros. Duas
diretoras destacaram que todos os alunos são iguais e merecem o
mesmo carinho, tanto no aspecto físico, social, econômico e religioso,
ou seja, não permitir que coloquem o indivíduo à margem da sociedade através da promoção da autonomia, democracia e da cidadania.
A quinta questão se desenvolveu a cerca da consciência que
todos os profissionais existentes na escola tem sobre a finalidade da
educação e o que eles fazem para somar. Os diretores, em sua maioria, apontaram que todos os profissionais possuem essa consciência,
mas para isso é necessário comprometimento e organização, mantendo o foco sempre no aluno. Uma das diretoras apontou que às vezes
falta envolvimento, já outra considera que este deveria ser o quesito
essencial para se trabalhar num ambiente educacional.
O sexto ponto proposto nas entrevistas colocava o diretor como
o responsável em dar um rumo à escola, mas que tal responsabilidade deve ser compartilhada com os funcionários, professores e até
mesmo com os alunos. Uma escola responsável é aquela que planeja
seu rumo, foi perguntando então, se os diretores possuíam o hábito
de planejar suas estratégias e como o faziam. As respostas variaram
bastante, uns colocaram que por mais que planejem é necessário ter
bastante flexibilidade porque a escola se trata de um espaço coletivo
e que está em constante movimento, o mais importante é não perder
vista dos objetivos. Quase a totalidade dos diretores revelou que toda
semana o trio gestor (diretor, pedagogo e coordenador) se reúne para
planejar. Encontramos em duas das escolas encontros mensais nos
quais são discutidas metas entre todos os funcionários e em outra a
existência de um conselho que ajuda na tomada de decisões quanto a
verbas. Encontramos também, uma comissão de indicadores de qualidade na educação infantil, organização formada por pais, professores,
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funcionários e escolas, que ajuda a avaliar e consolidar verdadeiramente as ações da instituição. Pode-se perceber que as instituições
procuram avaliar suas ações em busca de adaptar suas estratégias
para alcançarem as metas previstas nos projetos das mesmas.
Quando foi colocado que o trabalho cooperativo tem grande importância na escola porque este contribui para o crescimento de todos e
que a competição, de acordo como é encarada, é um aspecto por vezes
negativo, os diretores consideraram que cada pessoa é única e possui
tanto qualidades, quanto defeitos. É necessário que se crie um espaço
de respeito, procurando estimular as relações entre os profissionais, de
forma que todos contribuam e fortaleçam o outro e consequentemente
a si próprio. Destacaram que é importante dar o rumo certo as relações
que ocorrem na escola e que conflitos acontecem sim, mas devem ser
bem trabalhados para que possam contribuir também para o crescimento e reflexão, ou seja, buscar um ambiente de trabalho prazeroso
e produtivo. Em uma das escolas foi encontrada uma estratégia exemplar, os professores realizam planejamento por faixa etária, logo, podem
compartilhar ideias e crescer juntos através da cooperação. A ética do
profissionalismo é um dos critérios destacados por uma das diretoras.
Os diretores mostraram-se estar acompanhando o trabalho pedagógico da instituição quando foi citado que “O professor necessário
é aquele que ‘ensinaprendendo’ e o bom aluno é aquele que ‘aprendensinando’.” (ANDRADE, 2004, p. 48). Foi unânime a visão de que o
professor que repreende seu aluno e não o deixa ser um aprendente
ativo na sala é um profissional ultrapassado. Reconhecem que devido
às tecnologias, a realidade da sala de aula força o professor a buscar novos conhecimentos para melhor conduzir melhor o processo de
aprendizagem nessa perspectiva. O educador precisa entender que
seus alunos são “co-reponsáveis” por sua própria aprendizagem, podendo enriquecer ainda mais as aulas. É necessário partilhar ao invés
de impor, ter humildade suficiente para deixar que o estudante também
ensine, porque ninguém é detentor do saber.
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Falando ainda sobre os professores, a pergunta nove focava a
formação continuada dos professores e funcionários, no sentido de
proporcionar crescimento profissional e pessoal. Percebe-se que a formação ocorre sim, porém é focada no pedagógico, ou seja, os funcionários administrativos não estão inclusos em tal investimento (exceto
na rede municipal). As formações advêm de redes de ensino, tanto
particular, quanto municipal ou estadual e observa-se que nas escolas
municipais há carência na formação continuada dos professores de
5ª a 8ª séries, enquanto a Educação Infantil e as Séries Iniciais tem
uma atenção maior, uma vez que recebem a evolutiva do trabalho que
desenvolvem nas escolas, como atividades de campo. Em todas as
instituições a formação continuada fora da escola ocorre em parcerias
com outras instituições ou empresas.
O assunto continuou focando a formação continuada, porém,
a do diretor. A maior parte dos diretores participa do que é oferecido
pelas redes de ensino ou instituição, porém um dos diretores critica a
formação que lhe é oferecida por considerá-la precária, gostaria que
os encontros ensinassem novas habilidades e trouxesse soluções para
ajudar no cotidiano da escola. Uma das diretoras reforça que a formação continuada também acontece através da convivência dentro da
escola e com as visões diferentes que cada família traz para a escola.
A pergunta seguinte desejava saber se os conhecimentos adquiridos em cursos pelos gestores são compartilhados na escola. A
maioria dos diretores confirmou que compartilha, ou fazem reunião ou
ocorre no planejamento coletivo. Expõem que tentam adaptar para a
realidade onde a escola se localiza. Uma das diretoras reforçou que
tudo o que é passado para ela é compartilhado, onde há uma troca de
ideias e uma parceria muito grande entre todos.
A questão subsequente relatava uma das funções considerada a
mais importante do diretor que é cuidar do desenvolvimento dos professores; foi perguntado se o diretor procura construir uma aliança com esS U M Á R I O

384

tes profissionais. Uma das diretoras relatou que faz tentativa, porém tem
dificuldades nesse aspecto. Outra disse que pela grande rotatividade de
professores de um ano para outro essa aliança fica um pouco prejudicada, mas é sim estabelecida. Os demais contaram que esta aliança é
fundamental, tanto para promover a aprendizagem, quanto para incentivar, motivar, estar sempre ao lado do professor e apoiar no que precisa.
A próxima pergunta estendia sobre a parceria com a família e
quais as dificuldades que a escola enfrenta nesse aspecto. Uma das
diretoras relatou que essa parceria começa desde o momento da
matrícula. Para alguns a maior dificuldade é a presença da família na
escola, principalmente com os pais que nunca participam, porém, a
escola é insistente e procura sempre manter contato. A parceria se
faz presente através de reuniões, bilhetes, plantão pedagógico, portfólio, palestras, entre outros, nos quais os pais podem acompanhar a
proposta da escola. Uma das diretoras lembrou que os pais precisam
participar efetivamente, não somente nos momentos de comemoração ou no plantão pedagógico, precisam criar um laço de permanente presença na vida escolar dos alunos.
A seguinte questão consistiu em saber de que maneira a escola está em sintonia com a realidade local. Primeiramente, apontou-se
a educação de qualidade que é oferecida pelas escolas da cidade,
que acompanham a cultura local. Alguns contaram que devido aos
alunos, a escola também se insere nas festas da cidade e da escola,
com intuito de aproximar a vida escolar ao cotidiano. Outros reforçaram que é indispensável que a Instituição esteja sintonizada com os
vários aspectos da região.
A pergunta final desejava saber como a escola procura inovar
para envolver e conseguir a atenção de todos os alunos. Uma diretora disse que o problema não é chegar aos alunos, mas há resistência dos professores quanto ao inovar. Outro relatou que conseguir a
atenção dos alunos é uma dificuldade que a escola tem, uma vez que
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não há recursos disponíveis para tal. Os demais apresentaram que
envolver o aluno é uma preocupação, pois este deve ser o foco. Estão
em uma constante inovação, concorrendo com a mídia e apostando
em programas pedagógicos dentro e fora da escola, como jogos
olímpicos, programas de leitura, passeios, uso de tecnologias, entre
outros, que podem culminar em projetos. Tentam de todas as formas
proporcionar algo inovador, pois sabem que chamar a atenção dos
alunos em um mundo de informações se tornou uma tarefa difícil.
Uma das diretoras concluiu que estar sempre informada e presente
na instituição pode fazer a diferença.
A segunda etapa da pesquisa traz as respostas da Secretaria de
Educação de Venda Nova do Imigrante e da Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio. Neste relatório não consta o perfil
individual dos entrevistados porque há somente um representante de
cada organização, com o intuito de proteger as identidades.
Foram usadas as mesmas perguntas tanto para o âmbito municipal quanto para o estadual. A primeira questão procurou entender
como acontece o processo de seleção para diretores de escolas. No
município foi constatado que a Secretaria de Educação, embasada em
conversas com a comunidade escolar, seleciona três pessoas e indicam para o prefeito que irá escolher o representante de cada escola.
Acrescenta a entrevista, que o cargo de diretor ainda é de confiança,
porém, futuramente será um cargo de eleição. Reforça que o importante é escolher alguém que se identifique com o planejamento da
Secretaria para realizar um trabalho eficaz.
A seleção de diretor escolar para atuar nas escolas da Rede Estadual acontece através de processo seletivo. Os profissionais efetivos
da área da educação que demonstrarem interesse em se candidatar
ao cargo podem participar. A partir do momento que a Secretaria Estadual já possuir os nomes dos candidatos, estes são apreciados pelo
Conselho. Após, acontece a escolha através do voto entre os profisS U M Á R I O
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sionais da escola e o conselho escolar. Sendo assim, o candidato mais
votado passa por uma entrevista na secretaria de Estado da Educação,
se aprovado torna-se o ato público através do Diário Oficial.
A questão número dois levanta indagações sobre a existência de
formação continuada para diretores e como esta é realizada. A Secretaria de Educação confirmou tal investimento citando o convênio que possuem com o Instituto Juta Batista, uma ONG que trabalha as questões
educacionais do município. O convênio ocorre desde o final de 2008 e
traz como proposta implantar um sistema de ensino na rede municipal.
Os formadores fazem parte de uma comunidade educativa chamada
CEDAC (Centro de Ação Comunitária) oriundos de São Paulo. A formação ocorre para os gestores, pedagogos, professores e equipe técnica
da secretaria em momentos diferentes e direcionados para cada grupo.
A Secretaria de Educação Estadual também oferece formação
continuada. Ocorrem através de reuniões para repasses de informação
das mudanças que acontece no decorrer do ano letivo, também são
realizadas formações para os gestores através de empresas com as
quais a Secretaria estabelece parcerias. O objetivo destas formações
é baseado de forma a gerar uma qualificação do gestor escolar na
perspectiva de uma gestão democrática e da efetivação do direito à
educação escolar com qualidade para os educandos.
Do estudo desenvolvido, identificamos que a prática não está
muito longe da teoria, porém, a prática apresenta muitas falhas, que
são comuns no meio escolar, o qual possui diversos pontos de vista e
valores. Essas falhas são também geradoras de conhecimento, afinal
quando há um ambiente desestabilizado, procura-se estabiliza-lo e durante o processo ocorre aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos no decorrer do trabalho, o diretor precisará adequar suas práticas às novas tendências da gestão escolar. Práticas
que deverão ser acompanhadas sempre por ética e profissionalismo
para serviço da comunidade escolar.
O diretor deverá tentar responder as questões colocadas no início deste trabalho; porque a escola existe, para que e como satisfazer
as necessidades da sociedade, para quem trabalhamos e para que
serve o que estamos fazendo. Se existe uma escola é para servir a
comunidade; uma escola que serve bem seus componentes é aquela
que é bem administrada e que sabe ouvir, que permite a todos a oportunidade de crescimento pessoal e social.
O trabalho do diretor serve de ponte entre todas as dimensões
existentes na escola: administrativa, humana, sociopolítica, cultural e
pedagógica. Apesar de ser um desafio de grande imensidão, o caminho para alcançar bons resultados será este, associar todos em busca
de um mesmo objetivo. O bom diretor não irá se isolar em sua sala, irá
participar de todo o contexto escolar na procura de investigar a realidade e buscar soluções que visem o benefício de todos.
Após a identificação do perfil e do papel deste profissional na teoria e seguindo de comparação com a prática percebe-se que os diretores de Venda Nova do Imigrante estão acompanhando bem o que é posto pela teoria. É importante destacar que foram encontradas realidades
diferentes em cada escola, todas possuem suas particularidades e não
podem ser rotuladas porque é notória a dedicação de seus gestores.
É necessário, porém, apontar uma sugestão: aumentar as parcerias. Esse é um aspecto essencial para o crescimento e a realidade do
município permite essa interação. Nota-se que há pouco envolvimento
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entre as escolas e também com a comunidade, sendo que grandes
projetos poderão ser desenvolvidos se este movimento acontecer. De
acordo com os relatos, a parceria entre escola e Secretaria poderia ser
fortificada se a comunicação entre elas fosse mais bem trabalhada.
Se analisado os objetivos da educação nesta nova gestão
que considera que um ensino de qualidade só poderá ser construído
através da democracia, é necessário que o conjunto se alinhe para
conseguir transformar a realidade e manter vivos os valores que a
sociedade tenta manter.
Portanto, este trabalho conduz a um pensamento maior, de
que valeria o esforço de aproximação de uma escola à outra, de
trocas de experiências entre os profissionais e os alunos. Com toda
certeza, a democracia seria o pilar principal deste intercâmbio gerador de ricos conhecimentos.
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INTRODUÇÃO
Através da Lei Nº 5.692 de 1971, a interdisciplinaridade passou a ser discutida no Brasil. Sendo assim, seu espaço no âmbito da
educação brasileira tem sido cada vez mais real e, atualmente, se faz
mais presente, por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Nº 9.394 de
1996, como também pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s).
A interdisciplinaridade se faz presente cada vez mais na manifestação
e na prática dos educadores, além de ter uma vasta atuação nas leis
e propostas curriculares.
É possível a interação entre disciplinas supostamente diferentes,
uma vez que essa consiste em uma forma de suplementar ou acrescentar, meios que possibilitem a elaboração de um conhecimento crítico-reflexivo que deve ser estimado no processo de ensino-aprendizagem.
Por meio de tal concepção, a interdisciplinaridade aparece como forma
de conter a desintegração entre as disciplinas, possibilitando uma interação com uma boa relação entre essas, com o intuito de compreender
a realidade. Assim, a interdisciplinaridade procura interligar as disciplinas quando há confrontação com as propostas de estudos.
O processo educacional caracteriza-se pela associação de tarefas dos educadores e dos educandos, isto é, o docente conduz o
estudo através das matérias, e desta forma, o estudante consegue
de maneira progressiva a desenvolver suas competências intelectuais.
Destaca-se que a orientação de tal processo demanda de conhecimentos acerca de fundamentos, diretrizes, metodologias, procedimentos, entre outros modos organizativos (LIBÂNEO, 1994).
Encontram-se ainda nas escolas certas práticas pedagógicas
simplesmente multidisciplinares, onde não se leva em conta a relação
existente entre as matérias. Em tal prática, cada disciplina luta por seu
lugar e finalidades específicas, afastando-se do entendimento com
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disciplinas distintas (BRASIL, 2008). De modo consequente, dentro
das salas de aula, são questionados com mais frequência sobre os
objetivos dos conteúdos que ensinam, especialmente nas matérias de
matemática e física. É notório que nessas disciplinas, diversos estudantes não conseguem obter um aprendizado significativo, visto que o
principal motivo é a ausência da combinação entre essas.
Destaca-se que a interdisciplinaridade possibilita um trabalho
dinâmico e facilitador da aprendizagem, uma vez que trabalha com
componentes curriculares que apresentam ligações, além de proporcionar uma maior motivação dos discentes envolvidos. No que se refere a matemática e a física, a interdisciplinaridade se apresenta com
maior possibilidade, sendo que a física utiliza recursos matemáticos
para quantificar e qualificar fenômenos ocorrentes no dia a dia.
Baseado neste contexto, o objetivo deste estudo é refletir acerca
da interdisciplinaridade nas disciplinas de matemática e física no contexto escolar, como forma de auxiliar no processo de aprendizagem
dos alunos. Para isso foi realizado um levantamento bibliográfico de
cunho qualitativo, baseado em livros, revistas e sites especializados
sobre a temática em questão. Assim, foi apresentado a interdisciplinaridade, os desafios desta na formação dos professores, a relação que
existe entre a matemática e a física no ensino, e a interdisciplinaridade
de tais disciplinas no contexto escolar.

INTERDISCIPLINARIDADE
Segundo Bertol e Florczak (2013), a interdisciplinaridade se faz
presente em cada momento da vida do homem. Os conhecimentos
que foram se acumulando com o passar dos anos é um conjunto de
aprendizado, de distintas áreas, obtidas nas escolas, ou não, onde
umas complementam as outras. Assim, os estudiosos consideram a
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interdisciplinaridade como um método inovador que, através de pesquisas científicas, comanda a compreensão do mundo, por meio da
interação das ciências.
Fazenda (2011), ao aludir acerca do valor e da aplicabilidade da
interdisciplinaridade, entre outros itens, relata “a forma de compreender e modificar o mundo” nos seguintes termos:
O homem está no mundo, e pelo próprio fato de estar no mundo, ser agente e sujeito do próprio mundo, e deste mundo
ser Múltiplo e não Uno, torna-se necessário que o homem o
conheça em suas múltiplas e variadas formas, para que possa
compreendê-lo e modificá-lo. Nesse sentido, o homem que
se deixa encerrar numa única abordagem do conhecimento
vai adquirindo uma visão deturpada da realidade. Ao viver,
encontra uma realidade multifacetada, produto desse mundo,
e evidentemente mais oportunidades terá em modificá-la na
medida em que a conhecer como um todo, em seus inúmeros
aspectos (FAZENDA, 2011, p. 81).

Educar com interdisciplinaridade afasta a metodologia convencional de ensino, onde o professor é aquele que possui todo o
conhecimento e o aluno é uma folha em branco, sem experiência, e
que, de modo passivo, aguarda o retorno proveniente desse docente. Assim, a interdisciplinaridade é baseada em pesquisa, diálogo e
criatividade, procurando avançar cada vez mais os limites prescritos
pelas disciplinas (OLIVEIRA, 2016). Considerando tal contexto, Fazenda (2012) comprova que:
[...] a metodologia interdisciplinar parte de uma liberdade científica, alicerçase no diálogo e na colaboração, funda-se no desejo
de inovar, de criar, de ir além e exercita-se na arte de pesquisar
– não objetivando apenas uma valorização técnico produtiva ou
material, mas, sobretudo, possibilitando uma ascese humana,
na qual se desenvolva a capacidade criativa de transformar a
concreta realidade mundana e histórica numa aquisição maior
de educação em seu sentido lato, humanizante e libertador do
próprio sentido de ser-no-mundo. (FAZENDA, 2012, p. 69).
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Conforme Soares et al. (2014), tanto as implicações como as
contribuições referente a interdisciplinaridade, na área de ensino, estabelece uma condição especial para a melhora da qualidade, visto que
direciona a formação de modo global do ser humano.
Sabe-se que praticar de maneira interdisciplinar possibilita o
direcionamento dos docentes acerca de reflexões e argumentos do
ato pedagógico. Além de impor um profundo conhecimento sobre
os conteúdos que se deve trabalhar e ensinar, o que pode ser um
fator que dificulta na prática, há o fator que pode estar presente na
formação inicial do educador, que não conseguiu trabalhar com as
práticas e, por conta disso, talvez seja o motivo que não está incluso
nas escolas (CHAS, 2016).
De outra forma, para os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), a interdisciplinaridade não deve ser confundida “com o trabalho coletivo ou como oposição às disciplinas escolares” (BRASIL,
2002, p. 51). E permanece garantindo que:
A interdisciplinaridade não é a busca de uma unificação desses
saberes, pois admitir isso seria negar aspectos históricos e epistemológicos da construção desse conhecimento e negar as características específicas, com objetos de estudo bem definidos,
como a Física, a Química e a Biologia. (BRASIL, 2002, v.2, p. 51).

Contudo, o que se procura não é o rompimento de obstáculos
disciplinares, visto que não se nega as particularidades. Cada área
de conhecimento possui suas especialidades que foram geradas no
decorrer dos anos. Busca-se ganhar a grande separação, inclusive
entre as disciplinas que se encontram próximas, como por exemplo,
matemática e física. Salienta-se que tais ciências não teriam alcançado
os níveis atuais, sem a necessidade ou ajuda uma da outra (BERTOL
e FLORCZAK, 2013).
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DESAFIOS DA INTERDISCIPLINARIDADE
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Segundo Soares et al. (2014), existe uma necessidade de pensar sobre formas para articular práticas de interdisciplinaridades na
formação inicial dos professores, visto que está relacionada com um
vasto entendimento acerca dessa em diversos documentos oficiais
que direcionam a educação básica.
Todas as escolas deveriam dispor de trabalhos interdisciplinares, mas não é o que ocorre, uma vez que os problemas se manifestam
na falta de integração existente tanto entre as disciplinas quanto nos
conteúdos propostos. Ressalta-se que o posicionamento da interdisciplinaridade é algo que ainda não ocorreu por meio de experiência
perceptível e experimentada, ou seja, a aplicabilidade desta, e assim,
continua sendo em um processo de pesquisa em relação as atividades
de pesquisa, elaboração dos saberes, ensino, e até mesmo na ação
social (SEVERINO, 1989 apud PONTUSCHKA, 1999).
Conforme Frigotto (2008), o educador por inúmeras vezes não
realiza seu trabalho com determinado conteúdo por conta desses motivos, visto que pensam que são relativos a outras disciplinas, e desse
modo, cada professor elabora seu próprio planejamento, onde não
permite-se que haja flexibilidade. É explicito que existe uma falta de
formação necessária, inclusive força de vontade, para realizar trabalhos com a interdisciplinaridade, sendo que certas ciências possuem
o mesmo conteúdo, e então, deveriam funcionar na mesma concepção. Destaca-se que a orientação da interdisciplinaridade quando diz
respeito a prática pedagógica, se não extinguirem tal costume, estão
submetidas a incentivar o seno comum.
A interdisciplinaridade não será aplicada e logo terá resultados, visto que refletir e praticar o trabalho interdisciplinar é uma taS U M Á R I O
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refa complexa, onde o antigo trabalho realizado de forma individual
passará para um trabalho coletivo, precisando trabalhar cada ponto
separado, porém, inicialmente cada educador deve possuir o conhecimento necessário da sua disciplina, para em seguida buscar entendimento da ciência de outros professores, e assim, começa a ser
compreendido tal trabalho (OLIVEIRA, 2016).
É importante realizar uma análise em cada ciência não apenas
no lugar em que se encontra ou iria passar a ocupar dentro da grade
curricular, mas sim, no conhecimento que a abrange, concepções
expostas e movimento que esses conhecimentos permitem, próprios
dos seus espaços científicos, dado que, são criadas por meio de
disciplinas que possuem status de interdisciplina na etapa em que o
professor é obrigado a repensar suas práticas, além de redescobrir
suas capacidades, no momento em que a movimentação da ciência e
seu próprio movimento forem interligados (FAZENDA, 2011).
Pontuschka (1999), afirma que a interdisciplinaridade pode ser
almejada, buscada e prevista, mas por ora, não obtida, pela razão dos
padrões concedidos não terem sido extintos, onde ainda existem obstáculos para os professores se interligarem com outras ciências, visto
que ficam limitados somente ao que ensinam, não existindo diversas
vezes uma troca de informações, sendo por esse motivo que o trabalho
interdisciplinar impõe que a escola, educadores e educandos disponham de uma nova postura.

INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE
A MATEMÁTICA E FÍSICA
Segundo Mannrich (2014), a ciência da física utiliza formas de
linguagem figurativa da matemática, através de várias ferramentas, e
autoriza a obtenção de competências, sendo as técnicas de solução
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de problemas, raciocínio lógico e a habilidade de pensar em expressões abstratas peculiares ao ensino da física.
Através dos estudos da física, busca-se compreender e justificar
o acontecimento dos mais distintos fenômenos naturais que ocorrem
todos os dias, contudo, tanto essa como outras ciências, não atuam
sozinhas. A física relaciona-se com outras ciências, como por exemplo,
a matemática e a química, porém, existe uma relação mais próxima
entre a física e a matemática, onde pode-se dizer que a física jamais
viveria sem a matemática. Seja no ensino médio ou no ensino superior, é clara a ligação referente ao trabalho interdisciplinar que há entre
essas ciências. Com isso, é claramente percebido pelos educandos,
essencialmente para os que começar a estudar a física, no momento
em que se começa a resolver questões, isto é, momento em que é preciso ter a ligação da teoria da física com a aplicabilidade de equações
matemáticas (FERONI, ANDREAO e GALVÃO, 2016).
A física apresenta uma ligação muito próxima com a matemática, onde para Galileu Galilei, a matemática consiste na linguagem da
física, isto é, a física precisa da matemática para ser capaz de efetivar e
avaliar de forma verdadeira a compreensão da física, ou melhor, a física
não caminha sem a matemática. Segundo o cientista Francis Bacon,
conforme a física evolui, é necessária uma ajuda, ou seja, um instrumento para que possa alcançar tanto as teorias como os conceitos
implicados no processo de evolução, e assim, a matemática está sempre disponível e completa, como um instrumento (MANNRICH, 2014).
De acordo com Feroni, Andreao e Galvão (2016), há uma vasta
aplicabilidade de conteúdos interligados entre a física e a matemática.
Nesse argumento, destaca-se como exemplo:
(a) a representação, construção e interpretação de funções em
conjunto com a parte gráfica, constitui um dos recursos mais
eficientes no estudo de fenômenos físicos. A determinação dos
pontos em que uma função atinge máximos ou mínimos, é impor-
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tante do ponto de vista da obtenção de rendimento máximo em
qualquer máquina ou análise de movimento harmônico simples.
(b) outra ferramenta matemática essencial no estudo da física
é a trigonometria. Pode-se destacar, por exemplo, o estudo do
movimento de um projétil lançado horizontalmente ou obliquamente, quando se pretende determinar a direção da velocidade
do projétil ao atingir o solo. A aplicação também é encontrada
no estudo da reflexão e refração com estudo de ângulos, assim
como de movimento circular, ao se identificar o valor da velocidade angular média.
(c) na geometria, as formas geométricas que aparecem com
maior frequência no estudo da física são: a parábola, que pode
identificar a trajetória de um projétil, e a circunferência, que aparece no estudo da trajetória do movimento circular e uniforme.
(d) a noção e operações envolvendo vetores é uma das ferramentas essenciais no estudo da física.
(e) a função logarítmica de base 10 é também uma função importante que surge no estudo do som. Tem-se, como exemplo,
o decibel (dB) que é uma unidade logarítmica muito usada no
estudo do som e em telecomunicações.
(f) a estatística é um campo importante da matemática, que permite a descrição, análise e previsão de fenômenos aleatórios, e
é usada bastante em análise de experimentos físicos (FERONI,
ANDREAO e GALVÃO, 2016, p. 22).

Deste modo, verifica-se inúmeros conteúdos que podem ser administrados de forma interdisciplinar entre os educadores de física e
matemática (FERONI, ANDREAO e GALVÃO, 2016).
Mesmo que o progresso da matemática supra as necessidades
tecnológicas, sociais e científicas, a maneira com que essa tem sido
ensinada, está fazendo com que perca a relação com outras ciências,
principalmente a física, e ainda, distante do contexto atual, aparenta
ser insignificante, passando um conceito de uma disciplina sedentária,
sem utilidade, e sobretudo, sem quaisquer motivos para aprendê-la
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(SILVA et al., 2014). D’Ambrosio (1999), cita que um dos grandes erros
em relação a prática da educação, principalmente a ciência da matemática, é desassociar essa das outras práticas humanas.
Diante de vários problemas encontrados no processo de ensino-aprendizagem nos ensinamentos de matemática, vem sendo realizadas diversas pesquisas acerca de recursos didáticos que ajudem
o educador em seus métodos. Beatriz D’Ambrósio (1989), Cavalcanti
(2007), D´Ambrosio (1993), Dante (1991), Grando (2000), Lorenzato
(2006) e Fossa (1998), contribuíram com informações, onde o objetivo
primordial é facilitar o ensino e o conhecimento, além de estimular o
interesse dos estudantes em aprender, construindo um aprendizado
significante e atrativo. Dentre tais recursos encontram-se o ensino da
matemática (SILVA et al., 2014).
A educação matemática tem procurado ao longo dos anos uma
solução para as dificuldades que tem aparecido em seu ensino, onde
tem crescido com o passar do tempo. A necessidade de questionamentos para tais problemas influencia o desenvolvimento de atividades e pesquisas com o intuito de melhorar a sala de aula, ora em
caráter direto, através de pesquisas efetuadas em salas de aula para a
própria sala de aula, ora em pesquisas feitas para melhorar a formação
dos educadores que irão trabalhar com a disciplina de matemática na
sala de aula (SILVA et al., 2014).
De acordo com Neto Lima (2011), pode-se compreender a interdisciplinaridade de maneira em geral como uma comunicação entre as
distintas disciplinas da grade escolar. Assim, é fundamental que a matemática e a física sejam ensinadas de modo mais próximos, ou seja,
dependentes. É normal que o educando tenha interesse em aulas de
física quando o conteúdo possui mais conceitos, porém, geralmente
há o desinteresse quando é preciso dispor de conhecimentos de matemática para desenvolver certos raciocínios em relação a física ou até
mesmo para solucionar determinados problemas.
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Dessa forma, os educadores que priorizarem em utilizar a interdisciplinaridade terão que mostrar aos seus educandos o que existe
em comum dentro do conteúdo a ser apresentado, considerando as
disciplinas de física e matemática. Praticar a interdisciplinaridade não
diz respeito a exclusão das disciplinas, uma vez que o conhecimento é
um fato com diversas proporções inacabadas, sendo necessário compreender de maneira abrangente (GARRUTTI e SANTOS, 2001).
A interdisciplinaridade diz respeito a uma dinâmica entre as disciplinas, onde os educandos possam desenvolver seus conhecimentos por meio de diversas maneiras, sendo que esses poderão entender
que os conteúdos devem ser aprendidos juntos, podendo acontecer
em distintas áreas de conhecimento (SILVA et al., 2014).
Para assegurar que realmente será realizada a interdisciplinaridade de modo enriquecedor para os estudantes e incentive os educadores, é necessário trabalhar demasiadamente com conexão e
planejamento. Sugere-se que a forma mais eficiente é escolher os conteúdos que estejam dentro da realidade dos educandos, onde diversas
áreas de conhecimento estejam envolvidas na resolução de determinado problema. Assim, além de trabalhar de forma dinâmica os temas
das disciplinas, tal projeto permite o comprometimento e compreensão
proativo dos alunos (NETO LIMA, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Abordou-se sobre a interdisciplinaridade nas disciplinas de matemática e física no contexto escolar, como forma de auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos.
O ensino atual na educação básica carece de mudanças e
inovações, devendo o professor sair do método tradicional de ensi-
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no, assim, pode-se analisar que a interdisciplinaridade pode ser uma
aliada nesse processo.
Dessa forma, foi possível notar a relevância das discussões e da
vivência da interdisciplinaridade da formação inicial do professor, uma
vez que colabora para o trabalho a ser desenvolvido na educação básica,
além de despertar o trabalho interdisciplinar na prática de ensino, através
de aproximações com o contexto em diferentes áreas de conhecimento.
Foi possível observar que as disciplinas de matemática e física
apresentam diversas semelhantes, podendo ser ministrados diversos
conteúdos em conjunto pelo professor.
Notou-se que o aluno diversas vezes consegue compreender
um conceito de física, todavia, demonstra dificuldade quando envolve a matemática, seja na resolução de cálculo, transformação de unidade, assim, a interdisciplinaridade proporciona a aplicação conjunta dessas disciplinas, possibilitando uma melhor compreensão dos
conteúdos trabalhados.
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INTRODUÇÃO
O ensino de Matemática costuma provocar duas sensações contraditórias, tanto por parte de quem ensina, como por parte de quem
aprende. Por um lado, a constatação de que se trata de uma área de
conhecimento importante; de outro, a insatisfação diante dos resultados
negativos obtidos com muita frequência em relação à sua aprendizagem.
A insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados,
tais como a necessidade de reverter um ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno. Há
urgência em reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis com a formação que hoje a sociedade reclama.
A compreensão da Matemática escolar não pode ser definida
como mera repetição de coisas prontas e definitivas. O aluno deve
servir-se da mesma para construir, manipular, compreender e adquirir
novos conhecimentos para transformar sua realidade. É papel da escola ampliar o universo de saberes do educando estabelecendo vínculo entre o que conhece e os novos conteúdos a serem construídos.
A constatação da sua importância apoia-se no fato de que a
Matemática desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho
e funciona como instrumento essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo, interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do
pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno.
Segundo Vygotsky (1998), os conceitos que o aluno desenvolve no decorrer das atividades práticas e interações sociais imediatas
tornam-se conceitos espontâneos, por isso os professores necessitam
valorizar esses conceitos para que a transmissão dos conteúdos seja
mais significativa.
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As atividades lúdicas (jogos, brincadeiras, brinquedos etc.) devem ser vivenciadas pelos educadores. Professores como educadores
matemáticos, devem procurar alternativas para aumentar a motivação
para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, a
concentração, estimulando a socialização e aumentando as interações
do indivíduo com outras pessoas. O uso de jogos e curiosidades no
ensino da Matemática tem o objetivo de fazer com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o interesse do aluno envolvido.
A capacidade lúdica do professor é um processo que precisa
ser pacientemente trabalhada. Ela não é imediatamente alcançada. O professor que, não gostando de brincar, esforça-se por
fazê-lo, normalmente assume postura artificial facilmente identificada pelos alunos (KISHIMOTO, 1998, p. 122).

Introduzir a Matemática lúdica é uma forma de tirar da cabeça
dos alunos a imagem de que a matéria é uma coisa difícil e entediante.
Esses conceitos são formados por ser a matemática uma ciência complexa e exata, e por isso requer uma atenção maior.
A construção do conhecimento matemático através das atividades lúdicas no espaço escolar, desperta o interesse dos alunos para a
disciplina, mas estes materiais não devem ser manipulados sem função educativa.
Com novas perspectivas em relação aos jogos infantis educadores e pesquisadores da educação incentivam a prática do jogo
como forma de aperfeiçoar o desenvolvimento infantil. Neste propósito, os jogos que fazem parte de um recurso lúdico, estão adquirindo
gradualmente uma nova dimensão.
O artigo em questão justifica-se pelo fato de que, atualmente, o
jogo ganha um novo enfoque e está sendo integrado aos currículos es-
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colares, deixando de ser considerado atividade secundária e passando
a ser pedagogicamente aceito como parte dos conteúdos escolares.
Para elaboração do presente artigo concentrou-se na pesquisa
bibliográfica como pré-requisito para a sustentação teórica do tema
proposto. De acordo com Bervian e Cervo (1975, p. 67) a pesquisa bibliográfica é o meio de formação por excelência. Como trabalho científico original constitui a pesquisa bibliográfica propriamente dita na área
das ciências humanas. Como resumo de assunto constitui geralmente
o primeiro passo de qualquer pesquisa científica.
Dada a relevância do tema abordado neste trabalho, o presente
artigo tem como propósito responder o seguinte problema da pesquisa: Qual a finalidade dos jogos na aprendizagem matemática?
Contudo, para que o problema da pesquisa seja respondido, foi
definido um caminho para trilhar o alcance dos seus propósitos. Desta
forma este artigo tem como objetivo geral mostrar que o professor tem
papel fundamental na aplicação dos jogos para a aprendizagem matemática, contribuindo para o desenvolvimento de diferentes habilidades
e competências nos educandos.

REVISÃO DE LITERATURA
A partir deste tópico, o presente artigo fará uma revisão teórica
acerca dos temas O Brincar e a Aprendizagem; Os Jogos; Os jogos
nos Parâmetros Curriculares Nacionais; O Jogo como Meio Educacional; Os jogos como Ferramenta para Ensinar Matemática e O papel do
Educador no Ensino da Matemática através de Jogos.
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O BRINCAR E A APRENDIZAGEM
Através da brincadeira o educando aumenta e enriquece sua
aprendizagem, por meio do brincar os professores passam a conhecer
e a observar as necessidades dos alunos.
A aprendizagem através de aplicações práticas no nosso dia-a-dia, que de fato sejam úteis para o aluno, é interessante, propicia aumento da criatividade, criticidade e inventividade. Os alunos percebem
que é possível aprender Matemática de forma lúdica, recreativa e divertida, tendo maior aprendizagem em relação aos conteúdos estudados.
Para os alunos, aula boa é aquela que consegue prender a
atenção deles de forma que proporcione aprendizagem interativa e
dinâmica. Aulas que são desenvolvidas em ambientes diversificados,
proporciona bem estar ao aluno permitindo que ele participe ativamente, e compreenda o que está sendo estudado.
Vários jogos pedagógicos estão sendo desenvolvidos e apresentados em sala de aula. Toda criança gosta de jogar e o jogo induz
o jogador à vitória, de forma que para obtê-la, é necessária atenção,
raciocínio lógico, concentração e disciplina.
“Nesta perspectiva, o jogo torna-se conteúdo assumido, com
a finalidade de desenvolver habilidades de resolução de problemas, possibilitando ao aluno a oportunidade de estabelecer
planos de ação para atingir determinados objetivos [...]” (KISHIMOTO, 2000, p. 80 - 81).

OS JOGOS
Desde a antiguidade o ato de brincar era uma atividade para
crianças e adultos. A partir do movimento científico do século XVIII
ocorreu a diversificação dos jogos, propiciando a popularização dos
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jogos no ensino (ALVES, 2001). Utilizar-se dos jogos como metodologia de ensino, ainda hoje, tem sido alvo de muita pesquisas.
É nos jogos que as crianças e os jovens estabilizam aquilo que
já conhecem sobre as mais diversas esferas do conhecimento, em
uma atividade espontânea, pela oportunidade de vivenciar situações
criadas por elas próprias. Dessa forma, acionam seus pensamentos
para aquisição de novos conhecimentos.
Num ambiente onde é possível proporcionar a brincadeira, cria-se um espaço no qual elas podem experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e
os diversos conhecimentos.
O jovem que brinca aprende a pensar e, ao vivenciar as brincadeiras, desenvolvem-se melhor intelectualmente. Wassermann (1990,
p.13-32) relata que:
“Os jogos são tão importantes na escola, mas antes disso são
importantes para a vida. Por que se joga? (...) joga-se para não
morrer, para não enlouquecer, para sobreviver em um mundo
tão difícil.”

Os jogos na escola permitem que a criança compreenda os conteúdos de forma real, podendo aprender de diversas formas, expressando a forma como aprendeu para seus colegas. Brincar, faz com que
o educando se torne criativo, se movimente, se expresse gesticulando,
falando, participando, se integrando, fortalecendo relações. O brincar
proporciona às crianças pré-requisitos, como encorajamento, para que
consigam conviver melhor consigo e com o outro.
Podemos dizer que o jogo serve como meio de exploração e
invenção, reduz a consequência os erros e dos fracassos da
criança, permitindo que ela desenvolva sua iniciativa, sua autoconfiança, sua autonomia. No fundo, o jogo é uma atividade séria que não tem consequência frustrante para a criança
(SMOLE, 1996, p. 138).
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OS JOGOS NOS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS
De acordo com os PCN’s (BRASIL, 2000, p. 51), “Identificar os
conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual
característico da matemática” é dos caminhos para o ensino da matemática através da ludicidade.
Para ser capaz de construir conhecimentos matemáticos há
a necessidade do educando sentir-se seguro de sua aprendizagem,
tendo em vista que os jogos quando bem trabalhados, proporcionam
meios para o desenvolvimento de habilidade e competências.
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, 2000, p. 49).

Através dos jogos as crianças aprendem a lidar com símbolos
e a pensar por analogia e, a partir da elaboração de analogias, elas se
tornam aptas a se submeterem as regras e dar explicações.

O JOGO COMO MEIO EDUCACIONAL
O jogo é um exemplo de atividade que desperta e muito o interesse do aluno. Aliar atividades lúdicas ao processo de ensino e aprendizagem pode ser de grande valia, pois, de acordo com Kishimoto:
“O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser considerado nas práticas escolares como im-
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portante aliado para o ensino, já que colocar o aluno diante de
situações lúdicas como jogo pode ser uma boa estratégia para
aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na escola”. (1994, p. 13).

Porém, ao se enquadrar o jogo no contexto educacional, o educador deve ter, de forma clara, seus objetivos. Dessa forma poderá ter
um amplo leque de informações a respeito do grupo em geral e dos
alunos, de forma individual.
A partir dos objetivos que pretende alcançar e em função das
necessidades e interesses do grupo, o educador deve definir qual é o
espaço de tempo que o jogo irá ocupar em suas atividades cotidianas.
Faz-se necessário também definir o espaço físico onde os jogos acontecerão e, por conseguinte, os objetos, brinquedos e outros materiais
necessários para a realização dos mesmos.
Segundo Kishimoto (1994) os desacordos em torno do jogo educativo estão relacionados à presença concomitante de duas funções:
•

Função lúdica: O jogo propicia diversão, prazer e até o desprazer quando escolhido voluntariamente.

•

Função educativa: O jogo ensina qualquer coisa que complete o
indivíduo em seu saber, seus conhecimentos, e sua apreensão
do mundo.

Destaca-se que o equilíbrio entre as duas funções é objetivo do
jogo educativo. Entretanto o desequilíbrio provoca duas situações: não
há mais ensino, há apenas jogo quando a função lúdica predomina,
ou, ao contrário, quando a função educativa elimina todo o hedonismo,
resta apenas o ensino.
No jogo, a criança busca alcançar um determinado resultado,
portanto, está interessada no que sua ação vai resultar. A criança deve
ter clara sua ação para que possa avaliar seu desempenho:
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É preciso evitar qualquer situação de ambivalência para que,
face a um resultado falho, a criança possa julgar onde errou e
exercitar sua inteligência na resolução de problemas, construindo relações entre vários tipos de ação e vários tipos de reação
de um objeto (KAMII; DE VRIES, 1990, p. 10).

É fundamental a seleção de jogos que se pretende utilizar, de
acordo com os objetivos a serem alcançados pelos alunos. O professor
tem papel importante nessa função e, segundo Friedmann (1996, p. 72).
Os jogos escolhidos podem ser aplicados como desafios cognitivos que “desequilibram” (no sentido piagetiano) as estruturas
mentais das crianças, com intuito de promover avanços no seu
desenvolvimento. Da mesma forma, a escolhas dos jogos dirigidos pode ser feita com propósitos claros de dar acesso a conhecimentos específicos: matemáticos, linguísticos, científicos,
históricos, físicos, etc.

OS JOGOS COMO FERRAMENTA
PARA ENSINAR MATEMÁTICA
Indiscutível é a importância da matemática de um modo geral,
porém, como em todas as disciplinas, deve-se primar pela qualidade
do ensino dessa área de conhecimento, em todos os seus aspectos.
Com isso, podem-se utilizar os jogos como um método facilitador de
aprendizagem, ou seja, usá-los como uma ferramenta de trabalho.
Notamos que, para o ensino da matemática, que se apresenta
como uma das áreas mais caóticas em termos da compreensão dos conceitos nela envolvidos, pelos alunos, o elemento
jogo se apresenta com formas específicas e características
próprias, propícias a dar compreensão para muitas das estruturas matemáticas existentes e de difícil assimilação (GRANDO, 1995 apud ALVES 2001, p. 22).
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Fundamentalmente importante também é a atuação do professor,
no qual deva assumir o papel de incentivador, facilitador, mediador das
ideias dispostas pelos alunos durante a ação pedagógica, visando sempre o crescimento do aluno enquanto indivíduo que vive em sociedade.
Nesse caso, os jogos devem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o aluno para aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com cuidado para levar o
aluno a adquirir conceitos matemáticos de modo significativo e concreto.
Ensinar matemática mostrando sua utilidade dentro e fora
dos muros da escola é primordial quando se pretende uma educação de qualidade.
Os jogos proporcionam condições agradáveis e favoráveis para
o ensino da matemática. Para Alves (2001), o educando é motivado
para trabalhar e pensar, tomando como base o material concreto, não
só recebendo informações. Deixa de ser passivo para descobrir, tornando-se um ser ativo, atuante no processo de construção do seu próprio
conhecimento. “O jogo pode fixar conceitos, motivar os alunos, propiciar a solidariedade entre colegas, desenvolver o senso crítico e criativo,
estimular o raciocínio, descobrir novos conceitos” (ALVES, 2001, p. 25).
O uso de atividades lúdicas em aulas de matemática, além de
levar em conta os aspectos cognitivos em sua aplicação, deve valorizar
o aspecto afetivo promovido pela ação do jogo, ou seja, a aproximação entre os jogadores propicia um ambiente de aprendizado. “(...) em
toda conduta humana o aspecto cognitivo é inseparável do aspecto
afetivo, compreendido como a energia da ação que permeia a motivação, o interesse e o desejo” (ALVES, 2001, p. 28).
É de fundamental importância que o educando perceba a aula
de Matemática como uma prazerosa atividade de aprendizagem, sendo assim, deve-se mitigar a ênfase dada a exercícios mecânicos, repetitivos e de memorização.
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A implantação da Matemática lúdica no ensino visa trazer o aluno para a sala de aula disposto a aprender se divertindo. O incentivo
para participação das aulas lúdicas, não pode ser confundido com
somente brincar.

O PAPEL DO EDUCADOR NO ENSINO
DA MATEMÁTICA DE FORMA LÚDICA
Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular
o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver
problemas. Para professores de matemática, a busca por alternativas
para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração, raciocínio lógico-dedutivo e
o censo cooperativo, desenvolvendo a socialização e aumentando as
interações dos alunos com as outras pessoas, deverá ser incessante.
O desenvolvimento da criança e seu consequente aprendizado
ocorrem quando esta participa ativamente, seja discutindo as regras
do jogo, seja propondo soluções para resolvê-los. É de extrema importância que o professor também participe e que proponha desafios
em busca de uma solução e de uma participação coletiva. O papel do
educador neste caso será de mediador e este não delimitará mais a
função de cada e nem como se deve jogar.
Segundo Froebel o jogo é percebido como atividade importante
no desenvolvimento da criança, resultando em benefícios morais, intelectuais e físicos. Para este teórico, a falta de liberdade e a repressão
repercutem negativamente, no que diz respeito ao estímulo da atividade espontânea, característica fundamental para o desenvolvimento.
Ele percebe o jogo como instrumento de ensino, no qual é possível
trabalhar as diferentes disciplinas, tais como a Matemática.
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Semelhante ao pensamento de Vygotsky, que vê a interação
como ação que provoca intervenções no desenvolvimento da criança, Froebel, também concorda que os jogos interferem positivamente,
pois no brincar a criança expõe sua capacidade representativa, o prazer e a interação com outras crianças.
Porém, para Friedmann (1996), ao propor diferentes tipos de
jogos, o educador pode:
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considerando seus objetivos lúdicos:

•

Propor regras, permitindo que as crianças tomem decisões –
atividade política;

•

Dar oportunidades às crianças de participar da elaboração das
leis – valores morais;

•

Possibilitar a troca de ideias, com intuito de que as crianças descentrem e coordenem pontos de vista – processo cognitivo;

•

Motivar o desenvolvimento da iniciativa, agilidade e confiança
em dizer, honestamente o que pensa – crianças inventivas

•

Permitir julgar qual regra deverá ser aplicada a cada situação –
desenvolvimento da inteligência;

•

Fomentar o desenvolvimento da autonomia- aspecto emocional;

•

Possibilitar ações físicas que motivem as crianças a serem mentalmente ativas.

b.

Durante o jogo espontâneo ser um observador, intervindo apenas como mediador de conflitos, pois as atitudes e a forma de
participação dos jogadores ilustrará o comportamento de cada
criança e do grupo como um todo.
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c.

No jogo dirigido, de acordo com Friedmann (1996), a postura
do educador varia. Seu papel deverá ser de orientador durante o desenvolvimento do jogo quando as crianças conseguem
brincar sozinhas ou então, claro e breve no início do jogo para
explicar as regras.

Nessa perspectiva, o professor passa a ser mais que um mediador: ele deverá ser um desafiador, pois sua participação torna-se imprescindível a fim de estabelecer objetivos, realizar intervenções, levar
os alunos a construir relações, princípios, ideias, certificando-se que o
mesmo é um processo pessoal pelo qual cada pessoa tem sua forma
de raciocinar e tirar conclusões, promovendo o desenvolvimento do
pensamento crítico, dinamizando o jogo, entusiasmando e integrando
os alunos. O educador tem a responsabilidade de fazer com que o aluno descubra, não o caminho propriamente dito, mas as vias de acesso
a esse caminho, que devem conduzir a meta única.
Vale ressaltar que o papel do educador é fundamental: ao preparar a criança para a competição sadia, na qual impera o respeito e
a consideração pelo adversário durante o jogo; ao dinamizar o grupo
assumindo atitudes de atenção, entusiasmo, de encorajamento e, sobretudo, de mediador da aprendizagem; ao observar o aluno e o seu
desempenho sem interferir durante a ação do jogo; ao promover o
desenvolvimento do espírito crítico, possibilitando ao grupo superar
obstáculos pelo uso de tentativas, ensaios e erros; ao estimular a criatividade, permitindo o uso das peças do jogo com mudanças, seja
nas próprias peças, nas regras do jogo ou quaisquer alterações; ao
enriquecer os jogos mudando os objetivos e variando os grupos com
jogadores em duplas, individuais ou grandes grupos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ensinar Matemática apenas passando conhecimentos não basta. É fundamental que o educador possa ajudar os educandos a adquirirem hábitos e conhecimentos necessários à sua vida em sociedade.
Para tal, propomos formas de trabalhar conceitos matemáticos através
de jogos visando contribuir para que os educandos assimilem a Matemática com facilidade, de acordo com suas necessidades sociais.
Se por um lado a Matemática é uma área do conhecimento indispensável ao desenvolvimento humano, pois permeia por toda vida
do cidadão; do outro, revela insatisfação diante dos resultados obtidos, no momento em que se torna uma ciência abstrata. Ensinar matemática objetivando sucesso na aprendizagem se torna real quando
se procura um meio que satisfaça as necessidades dos educandos
para que eles consigam aprender a relacioná-lo com seu cotidiano,
visando uma educação holística, que leva em conta as múltiplas facetas: físicas, intelectuais, estéticas, emocionais e espirituais dos
educandos, tendendo para a construção de um cidadão realizado,
vivendo em harmonia consigo e com o mundo.
O jogo adquire duas principais dimensões: a primeira como ponte de aperfeiçoamento de habilidades através da escola; a segunda,
como forma de divertimento satisfazendo suas necessidades biopsicossociais. Prevalece a ideia de que o jogo é fundamental para a educação
e o desenvolvimento integral do ser humano. Portanto, pode-se concluir
que a matemática que se faz presente em nosso dia-a-dia pode ser
aprendida através de jogos educativos, de forma lúdica e prazerosa.
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INTRODUÇÃO
É preciso dizer que os jogos e as brincadeiras acontecem
onde quer que a criança se encontre, bastando que o adulto lhe dê o
estimulo para que essa ação se torne aprendizagem e desenvolvimento
intencional. Os jogos e as brincadeiras desempenham, além da função
prazerosa, as habilidades motoras, cognitivas, afetivas e morais. Conhecer essas etapas e relacioná-las à aprendizagem é função educativa que queira fazer as devidas interferências e realizar um trabalho
educativo intencional. Assim, por este trabalho busca-se atender ao
objetivo de ver nos jogos e brincadeiras uma atividade capaz de suscitar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil.
A importância dessa abordagem teórica está no fato das brincadeiras serem a essência da idade infantil, pois é um elemento que
permite a relação com o mundo para dele se apropriar. Os jogos e as
brincadeiras atingem a criança em sua totalidade, pois proporcionam
a movimentação física, o envolvimento afetivo-emocional e os desafios
cognitivos. Os jogos e brincadeiras têm uma dinâmica interativa e ativa,
o que lhe dá a conferência de proporcionar e regular comportamentos,
abrindo também para conhecimentos, diálogos e relações socioculturais.
Por ser o lúdico um elemento didático de interferência e determinante nas relações de aprendizagem e desenvolvimento infantis é que
se justifica esse trabalho. A defesa que se faz as práticas lúdicas no
espaço escolar é a sua mediação na formação de conceitos, no desenvolvimento de idéias, no raciocínio lógico, no estimulo às percepções,
e nas relações sociais.
O ato de brincar é especifico da infância e toda criança brinca
e torna-se meio de expressão, de assimilação de conhecimentos, de
relações afetivas e sociais. Ao mesmo tempo em que a criança internaliza esses elementos, ela dá um retorno das suas experiências,
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negociando com a realidade de acordo com seus interesses. Na educação infantil é possível comprovar os efeitos das atividades lúdicas
constatando o crescimento em aprendizagem, afetividade, uso da linguagem entre outros. Melo e Cavalari (2010), defendem que “o jogo
é um elemento importante no que se refere às praticas pedagógicas,
mas é também um elemento especifico de uma determinada sociedade, revelando costumes, crenças, e maneiras de explicar a realidade”.
No desenvolvimento desse trabalho e de acordo com Vygotsky
(1999), Piaget (1978), Wallon (1981), a infância não é toda homogênea,
ao contrário, é marcada por etapas de desenvolvimento diferenciadas
e especificas. Portanto, cada etapa do desenvolvimento infantil requer
atividades lúdicas específicas para que a criança tenha uma aprendizagem condizente com a sua capacidade de percepção (MELO &
CAVALARI, 2010).
Quando se pensou em discorrer teoricamente sobre os jogos
e as brincadeiras na Educação Infantil, alguns questionamentos se
fizeram presentes, tais como: Como usar dos jogos e das brincadeiras para construir conhecimentos? Qual a relação entre os jogos e as
brincadeiras na aprendizagem infantil? Quais são as concepções de
Vygotsky, Piaget e Wallon sobre a aprendizagem mediada pelas brincadeiras e jogos?
Como procedimento metodológico esse trabalho compreendeu
a pesquisa bibliográfica, principalmente com fundamentação em Vygotsky (1999), Piaget (1978), Wallon (1981). Outros autores devidamente referenciados deram suporte e fundamentação teórica aos autores principais.
Evidenciou-se também a importância da função pedagógica no
sentido de ampliar o repertório das crianças desde o uso da linguagem, perpassando pelas aprendizagens curriculares e estabelecendo
conhecimento com as práticas culturais. Evidencia-se que a ação pe-
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dagógica e uma ação pensada e intencional. Logo cabe ao educador
estabelecer métodos, recursos e ações que visam atender aos objetivos estabelecidos para cada série e idade.

OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS
NA MEDIAÇÃO COM A APRENDIZAGEM
Resumidamente Melo & e Cavalari (2010) diz que o ato de “brincar é um ato intrínseco à criança”. Quando falamos de brincadeiras
imediatamente nos reportamos ao universo infantil. Na atualidade aos
jogos e as brincadeiras passaram a ser vistos como estratégia para
a construção da individualidade, defendidos como recursos didáticos
capazes de proporcionar uma aprendizagem prazerosa e ao mesmo
tempo significativa em seus elementos cognoscentes e culturais.
O principal objetivo da Educação Infantil é o desenvolvimento
integral da criança, ou seja, é objetivo proporcionar condições adequadas para promover o bem estar da criança, seu desenvolvimento físico,
emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de conhecimento
do ser humano, da natureza e da sociedade. Evidencia-se então que a
escola deve promover além das atividades de alfabetização, o desenvolvimento total da criança. Completando esse pensamento, Melo e
Cavalari (2010), diz que a criança brinca e ao mesmo tempo adquiri o
autoconhecimento que parte da descoberta do próprio corpo e engloba naturalmente a cultura e se reconhece num determinado contexto.
Segundo Melo e Cavalari (2010), “com as atividades lúdicas a
criança desenvolve atitudes e competências psicomotoras e sociais,
as quais estão interligadas com o desenvolvimento psicológico, motor e cognitivo da aprendizagem”. Os autores complementam dizendo
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que a criança vê o mundo que a rodeia através do brinquedo, expressando-se pelo ato lúdico. O lúdico é importante em todas as fases
da educação infantil, pois desenvolve o prazer de explorar, extravasar,
relacionar-se consigo e com os outros, de fantasiar, criar e divertir-se.
Segundo Lisboa (1998),
A escola dos pequeninos tem de ser um ambiente livre, onde o
princípio pedagógico deve ser o respeito à liberdade e à criatividade das crianças. Nela, os pequeninos devem poder se
locomover, ter atividades criativas que permitam sua auto suficiência, e a desobediência e a agressividade não devem ser
coibidas e, sim, orientadas, por serem condições necessárias
ao sucesso das pessoas (LISBOA, 1998, p. 15).

Subentende-se que os recursos didáticos devem valorizar o que
é próprio da criança. Nesse sentido, para Melo e Cavalari (2010), no
trabalho com as crianças é fundamental produzir uma proposta curricular condizente com a concepção de infância plena. Os jogos e brincadeiras são recursos didáticos passiveis de planejamento, necessitam de materiais específicos, requer ações pensadas e interferências
pedagógicas, inclusive avaliação que sejam capazes de proporcionar
resultados de aprendizagem positiva.
Bressan (1998) complementa dizendo que no trabalho com atividades de jogos e brincadeiras os materiais usados podem ser confeccionados na própria escola com as crianças. São eles: as fantasias,
as máscaras, os fantoches, as marionetes, que podem ser usados em
dramatizações, teatro entre outros (BRESSAN, 1998, p. 30).
Segundo Bressan (1998),
A brincadeira constitui-se em um momento de aprendizagem em
que a criança tem possibilidade de viver papeis, de elaborar conceitos e do mesmo tempo exteriorizar o que pensa da realidade.
Assim a brincadeira é uma atividade humana e social, produzida
a partir de seus elementos culturais, deixa de ser encarada como
uma atividade inata da criança (BRESSAN, 1998 p. 30).
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Winnicott (1975) destaca a importância de brincar ao afirma
que é quando a criança “manipula fenômenos externos a serviço do
sonho e veste esses fenômenos escolhidos como significados” (WINNICOTT, 1975, p. 80).

OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS NA RELAÇÃO
COM O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Os jogos e as brincadeiras pelo seu valor educativo tornaram-se
objeto de estudos. Assim, nos reportamos a Piaget, Vygotsky e Wallon
para conhecer um pouco das teorias da aprendizagem na relação com
os jogos e brincadeiras.

OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS
SEGUNDO PIAGET
Nas concepções de Piaget (1971) evidencia-se a importância do
conhecimento das etapas de desenvolvimento infantil, cujo desenvolvimento ocorre nas relações entre o sujeito, o meio e o objeto. A aprendizagem da criança de zero a seis anos dá-se por meio da ação e da
observação sobre o meio, e de sua capacidade simbólica por meio das
interações sociais (MELO & CAVALARI, 2010). Pelos jogos e brincadeiras as crianças refletem a realidade, desenvolvem o pensamento e a
linguagem, analisam e sintetizam situações, combinam realidade com
fantasia, desenvolvem a capacidade de fazer relações, externalizam as
suas necessidades e internalizam regras, conceitos e moral.
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No desenvolvimento pré-operatório temos os jogos simbólicos
cuja principal característica é a atividade lúdica. A ludicidade proporciona que a criança faça uso da fantasia e segundo Melo e Cavalari
(2010) é por ela que a criança compreende as situações presentes,
integrando-a ao mundo social. Dentro do período pré-operatório temos
a assimilação, em que a criança coloca o mundo externo dentro de si,
num esforço cognitivo de buscar o entendimento da realidade.
É no jogo simbólico, com as brincadeiras com bonecas e outros
objetos, que a criança tem a oportunidade de reelaborar os conflitos
cotidianos e/ou trabalhar suas angústias, desejos, alegrias, fortalecendo-se em termos de estruturação de personalidade e estruturação física e motora (MELO & CAVALARI, 2010).
O jogo de regras é percebido nas atividades escolares quando a
criança busca respostas para os “comos” e os “por quês”. Ela precisa
de respostas que podem ser encontradas nas suas vivências familiares, escolares e sociais. A escola se apropria desses conhecimentos
para transformá-los em recursos da aprendizagem infantil, mais especificamente, é na ação educativa escolar que as relações são pensadas, planejadas, refletidas e avaliadas.

A APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO
COM AS ATIVIDADES LÚDICAS
Segundo Rossetti-Ferreira et al (2009, p. 105/106), é pelas brincadeiras que a criança internaliza a socialização. Nesse processo, as
vivências se transformam em experiências, e ao serem internalizadas
se transformam em comportamento. O jogo do faz-de-conta possibilita
o uso e o desenvolvimento da linguagem, também trabalhar as emoções e os sentimentos.
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Para França (1995), a relação do professor com o aluno coloca
o primeiro como mediador e responsável pela aprendizagem e pelo
desenvolvimento da criança. Melo e Cavalari (2010) aprofundam os
dizeres de França (1995) ao dizer que o professor deve conhecer e
estabelecer objetivos a serem alcançados quando propõe o uso de
brincadeiras em sala de aula. “O lúdico é um elemento capaz de mediar a aprendizagem, mas para isso cabe ao profissional da educação
estar munido da consciência dessa importância, e das possibilidades
dos seus resultados” (MELO & CAVALARI, 2010).
O lúdico é uma construção social e para o social. Segundo Melo
e Cavalari (2010), a criança será aquilo que o meio lhe solicitar, assim:
(...) O ponto chave da metodologia de uma educação infantil
está no desempenho do professor em selecionar para o seu
trabalho pedagógico atividades espontâneas que utilizem os
sentidos e a motricidade, bem como a convivência grupal no
preparo para as operações lógicas apoiando-se na coordenação geral das ações nas relações interindividuais (MELO & CAVALARI, 2010).

Retornando a Piaget (1971), Ferreira (2001) afirma que os jogos
são elementos que proporcionam o desenvolvimento neurossensório-motor, cujas funções são: socializadora, psicológica e pedagógica.
Numa questão prática, para desenvolver a coordenação dinâmico-manual, é necessário trabalhar com recortes, pintura, colagem, modelagem palmas ritmadas. Tais dinâmicas ajudam inclusive a solucionar
problemas como letras feias e ilegíveis (FERREIRA, 2001, p. 35). Os
jogos e atividades como as rimas, quadrinhos, palavras-cruzadas, caça-palavras ajudam a desenvolver e ampliar o vocabulário nas séries
iniciais. De forma gradativa, a criança tem a ampliação da comunicação e da compreensão dos conceitos.
No jogo da memória a aprendizagem e o desenvolvimento
acontecem na memória próxima, na velocidade da coordenação visual-motora. Por esse jogo ocorre a associação da palavra falada à
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estrutura visual da palavra escrita; ocorre a aquisição da leitura dinâmica; a assimilação de conceitos e a sua relação com a zona proximal
da leitura silábica. Segundo Ferreira (2001) por essas atividades da
brincadeira se apresenta a “Constância Perceptiva cujos objetivos é
trabalhar a memória remota dos caracteres alfabéticos; fixar através da
comparação as diferenças entre os caracteres semelhantes; e provocar a constância perceptiva” (FERREIRA, 2001, p. 35/36).
Na relação de desenvolvimento mediada pelos jogos e brincadeiras, Leontiev (2005) resume a sua importância ao dizer que a criança adquire a capacidade de deduzir conclusões, assimilar relações
lógicas, conhecer leis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os principais autores analisados nesse artigo deixam claro que
os jogos as brincadeiras são recursos didáticos pelos quais se torna
possível desenvolver na criança a conscientização do esquema corporal, aprendizagem dos conteúdos programáticos, relações sociais,
relações psicológicas entre outras. O brincar na infância se constitui
em processo de atividade intelectual que precede o conhecimento da
realidade. A educação Infantil tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança. Procurando atender a essa exigência, a ação pedagógica busca nas atividades lúdicas um recurso capaz de dar conta
dos aspectos motor, físico, cognitivo e afetivo da criança.
É evidente que ao professor cabe conhecer o modo como a
criança aprende e ao mesmo tempo estabelecer uma relação comunicativa de aprendizagem com seus alunos. É função da educação favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas da
sua vivencia de forma correlata e estimular o uso da inteligência geral.
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O brincar promove a constituição do próprio indivíduo. Usar o
recurso do jogo e da brincadeira na escola busca atender ao mesmo
tempo ao desenvolvimento da criança enquanto ser humano, e torna-se elemento de construção da aprendizagem e do conhecimento.
Portanto, o brincar, como forma de atividade humana que tem grande
predomínio na infância, encontra, assim, seu lugar no processo educativo. Nesse sentido as teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon mostram
que os jogos e as brincadeiras têm valor educativo e relacionado à
cognoscência humana. Pela sua natureza instigadora, estimuladora e
desafiadora, os jogos e brincadeiras têm relação direta com o desenvolvimento das relações socioespaciais das crianças desde a sua
gênese até as fases mais maduras da sua vida.
Podemos afirmar então que os jogos e brincadeiras não se
constituem em atividades complementares, mas fundamental para a
constituição da identidade cultural e da personalidade da criança. O
direito de aprender será pleno quanto maior for o conhecimento do
profissional do processo de aprendizagem, do sujeito aprendente e
dos recursos mediadores da aprendizagem. Espera-se que o profissional da educação que detém tais conhecimentos poderá cada vez
mais acertar em suas ações.
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